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พ้ืนที่ 6,730.24 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทัง้หมด 325,868 คน

ชาย 159,322 คน

หญิง 166,546 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต/อ าเภอ เมอืงอุทัยธานี    จังหวัดอุทัยธานี
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้อง
ถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 341,602,650.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 374,535,002.59 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 113,291,370.59 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 5 โครงการ รวม 
5,974,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 25 โครงการ รวม 5,427,880.23 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 3,146,200.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 367,542,044.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 17,326,424.83 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 624,269.76 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 6,112,038.70 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,716,671.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 95,680.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 208,788,959.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 131,878,000.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,271,300.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 287,334,994.76 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จํานวน 11,809,525.69 บาท

งบบุคลากร จํานวน 57,553,620.33 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 153,942,443.64 บาท

งบลงทุน จํานวน 51,681,510.10 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 12,317,895.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 30,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 12,208,721.96 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 91,475,867.45 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 17,326,424.83 12,900,000.00 14,900,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

624,269.76 900,000.00 750,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,112,038.70 5,360,000.00 5,270,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

0.00 10,000.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,716,671.00 2,100,000.00 2,100,000.00

หมวดรายได้จากทุน 95,680.00 30,000.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 26,875,084.29 21,300,000.00 23,120,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 208,788,959.92 223,620,000.00 216,300,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

208,788,959.92 223,620,000.00 216,300,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 131,878,000.00 136,678,000.00 65,483,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

131,878,000.00 136,678,000.00 65,483,400.00

รวม 367,542,044.21 381,598,000.00 304,903,400.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,809,525.69 16,811,800.00 13,744,400.00

งบบุคลากร 57,553,620.33 72,983,500.00 83,201,300.00

งบดําเนินงาน 153,942,443.64 202,600,300.00 112,926,700.00

งบลงทุน 51,681,510.10 71,401,400.00 77,255,000.00

งบเงินอุดหนุน 12,317,895.00 17,742,800.00 17,770,800.00

งบรายจ่ายอื่น 30,000.00 50,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 287,334,994.76 381,589,800.00 304,898,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 68,261,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,646,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,168,100

แผนงานสาธารณสุข 6,730,400

แผนงานสังคมสงเคราะห 700,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,000,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 25,950,500

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 150,086,400

แผนงานการเกษตร 14,381,200

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,744,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 304,898,200



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,744,400 13,744,400
    งบกลาง 13,744,400 13,744,400

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 28,775,300 4,729,600 9,292,000 830,900 43,627,800
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 8,964,600 0 0 0 8,964,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,810,700 4,729,600 9,292,000 830,900 34,663,200

งบดําเนินงาน 19,632,000 1,140,000 3,043,000 66,000 23,881,000
    ค่าตอบแทน 7,722,000 500,000 1,668,000 11,000 9,901,000

    ค่าใช้สอย 6,660,000 365,000 815,000 30,000 7,870,000

    ค่าวัสดุ 2,585,000 255,000 530,000 20,000 3,390,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,665,000 20,000 30,000 5,000 2,720,000

งบลงทุน 752,400 0 0 0 752,400
    ค่าครุภัณฑ์ 752,400 0 0 0 752,400

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 770,000 876,000 1,646,000
    ค่าใช้สอย 320,000 450,000 770,000

    ค่าวัสดุ 450,000 426,000 876,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 5,455,100 0 0 0 5,455,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,455,100 0 0 0 5,455,100

งบดําเนินงาน 1,030,000 0 0 2,030,000 3,060,000
    ค่าตอบแทน 460,000 0 0 0 460,000

    ค่าใช้สอย 205,000 0 0 2,030,000 2,235,000

    ค่าวัสดุ 335,000 0 0 0 335,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,160,000 1,500,000 993,000 3,653,000
    เงินอุดหนุน 0 1,160,000 1,500,000 993,000 3,653,000

หน้า : 3/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,096,500 0 3,096,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,096,500 0 3,096,500

งบดําเนินงาน 398,500 1,350,000 1,748,500
    ค่าตอบแทน 180,000 0 180,000

    ค่าใช้สอย 78,500 1,350,000 1,428,500

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบลงทุน 0 417,600 417,600
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 417,600 417,600

งบเงินอุดหนุน 0 1,467,800 1,467,800
    เงินอุดหนุน 0 1,467,800 1,467,800

หน้า : 4/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 250,000 350,000
    ค่าใช้สอย 100,000 250,000 350,000

งบเงินอุดหนุน 0 350,000 350,000
    เงินอุดหนุน 0 350,000 350,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 3,200,000 300,000 3,500,000
    ค่าใช้สอย 0 830,000 300,000 1,130,000

    ค่าวัสดุ 0 1,170,000 0 1,170,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 1,200,000 0 1,200,000

งบลงทุน 500,000 0 0 500,000
    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 0 0 500,000

หน้า : 5/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 800,000 3,530,000 4,330,000
    ค่าวัสดุ 800,000 0 800,000

    ค่าใช้สอย 0 3,530,000 3,530,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,900,000 2,900,000
    เงินอุดหนุน 0 2,900,000 2,900,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 1,413,500 0 0 0 1,413,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,413,500 0 0 0 1,413,500

งบดําเนินงาน 3,197,000 2,390,000 4,100,000 5,350,000 15,037,000
    ค่าใช้สอย 2,122,000 2,390,000 4,100,000 1,650,000 10,262,000

    ค่าวัสดุ 290,000 0 0 3,700,000 3,990,000

    ค่าสาธารณูปโภค 785,000 0 0 0 785,000

งบลงทุน 0 0 0 100,000 100,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,200,000 2,200,000 0 9,400,000
    เงินอุดหนุน 0 7,200,000 2,200,000 0 9,400,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 29,608,400 0 29,608,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 29,608,400 0 29,608,400

งบดําเนินงาน 10,963,000 40,030,000 50,993,000
    ค่าตอบแทน 690,000 0 690,000

    ค่าใช้สอย 8,900,000 7,673,000 16,573,000

    ค่าวัสดุ 1,266,000 32,357,000 33,623,000

    ค่าสาธารณูปโภค 107,000 0 107,000

งบลงทุน 0 69,485,000 69,485,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 835,000 835,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 68,650,000 68,650,000

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 6,831,200 1,550,000 8,381,200
    ค่าใช้สอย 5,631,200 1,550,000 7,181,200

    ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000 0 1,200,000

งบลงทุน 0 6,000,000 6,000,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,000,000 6,000,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 11,031,332.82 14,270,022.30 10,000,000.00 20.00 % 12,000,000.00
     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ 3,042,810.65 3,056,402.53 2,900,000.00 0.00 % 2,900,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 14,074,143.47 17,326,424.83 12,900,000.00 14,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 479,807.35 336,935.56 450,000.00 -33.33 % 300,000.00
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 21,611.20 21,611.20 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 348.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 458,021.00 265,375.00 430,000.00 0.00 % 430,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 959,439.55 624,269.76 900,000.00 750,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 285,000.00 139,000.00 350,000.00 -25.71 % 260,000.00
     ดอกเบี้ย 4,774,396.64 5,958,548.70 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 9,000.00 14,490.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,068,396.64 6,112,038.70 5,360,000.00 5,270,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 10,000.00 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 2,186,000.00 2,599,500.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 114,762.00 117,171.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,300,762.00 2,716,671.00 2,100,000.00 2,100,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 34,780.00 95,680.00 30,000.00 233.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 34,780.00 95,680.00 30,000.00 100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 109,819,076.23 109,819,076.23 110,000,000.00 0.91 % 111,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 100,751,349.51 86,834,103.20 104,000,000.00 -11.25 % 92,300,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 9,640,365.51 11,687,744.65 9,200,000.00 34.78 % 12,400,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 439,695.36 448,035.84 420,000.00 42.86 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 220,650,486.61 208,788,959.92 223,620,000.00 216,300,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 99,596,004.73 131,878,000.00 136,678,000.00 -52.09 % 65,483,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 99,596,004.73 131,878,000.00 136,678,000.00 65,483,400.00
รวมทุกหมวด 342,684,013.00 367,542,044.21 381,598,000.00 304,903,400.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 304,903,400   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 14,900,000 บาท
ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จํานวน 12,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้าน้ํามัน/ก๊าซ จํานวน 2,900,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 750,000 บาท
ค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการต่ํากว่ารายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะเก็บได้น้อยลง

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 430,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,270,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 260,000 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา 
เนื่องจากมีการให้เช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ดอกเบี้ย จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,100,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 216,300,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 111,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 92,300,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จํานวน 12,400,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 65,483,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 65,483,400 บาท

ประมาณการตามยอดที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 3,146,200 3,146,200 3,146,200 -100 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 57,246.15 28,167.69 153,800 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 910,849 790,740 1,050,600 22.27 % 1,284,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 37,979 38,582 59,500 35.63 % 80,700

เงินสํารองจาย 0 3,504,388 6,000,000 -50 % 3,000,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 7,182,600

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 400,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 457,000

คาใชจายในการสงเคราะห์ผูป่วยยากไรของ
องค์การบริหารสวนจังหวัด

2,587 8,000 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี
อําเภอเมืองอุทัยธานี    จังหวัดอุทัยธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมองค์การบริหารสวนจังหวัด
แหงประเทศไทย

234,040 240,800 243,100 -1.48 % 239,500

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
อุทัยธานี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 % 1,000,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

2,340,360 2,407,900 7,347,600 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 360,408 360,408 400,000 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 284,340 284,340 457,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,374,009.15 11,809,525.69 19,957,800 13,744,400
รวมงบกลาง 8,374,009.15 11,809,525.69 19,957,800 13,744,400
รวมงบกลาง 8,374,009.15 11,809,525.69 19,957,800 13,744,400

รวมแผนงานงบกลาง 8,374,009.15 11,809,525.69 19,957,800 13,744,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

1,398,302 1,399,320 1,099,400 27.29 % 1,399,400

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 299,750 300,000 230,000 30.43 % 300,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 299,750 300,000 270,000 11.11 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

1,099,680 1,099,680 1,100,000 0 % 1,100,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

4,776,382.5 4,509,336 5,865,200 0 % 5,865,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 7,873,864.5 7,608,336 8,564,600 8,964,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 10,975,145 10,792,323 12,309,600 20.98 % 14,892,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

375,600 392,400 539,300 4.78 % 565,100

เงินประจําตําแหนง 429,600 432,900 590,000 13.69 % 670,800

คาจางลูกจางประจํา 282,300 295,800 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,119,610 2,912,360 3,275,700 5.66 % 3,461,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 210,542 167,888 235,100 -5.74 % 221,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 15,392,797 14,993,671 16,949,700 19,810,700
รวมงบบุคลากร 23,266,661.5 22,602,007 25,514,300 28,775,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 17,500 4,610,000 37.74 % 6,350,000

คาเบี้ยประชุม 7,625 5,812.5 25,000 100 % 50,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 103,800 110,000 18.18 % 130,000

คาเชาบาน 419,300 477,927.58 607,000 65.07 % 1,002,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 130,000

รวมค่าตอบแทน 447,025 626,840.08 5,492,000 7,722,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

คาจัดทําปายโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายขององค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี และการรณรงค์ตามโครงการตาง 
ๆ

20,000 0 0 0 % 0

คาจางที่ปรึกษา 0 0 0 100 % 50,000

คาจางเหมาบริการ 504,546 671,625 640,000 39.06 % 890,000

คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ

1,266,757.2 1,256,400 1,925,000 -22.08 % 1,500,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 172,492.25 219,550.5 300,000 0 % 300,000

คาเชาหมอแปลงไฟฟา 0 31,523.49 100,000 0 % 100,000
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คาเชาหมอแปลงไฟฟา, คารื้อถอนและ
คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
     เพื่อจายเป็นคาเชาหมอแปลงไฟฟา
ขนาด 250 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 
22,000 - 400/230 โวลต์ ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค  รวมทั้งคารื้อถอนหมอแปลง
ไฟฟา, คาติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีเรียกเก็บ

74,445.06 0 0 0 % 0

คาเชาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi  
(Access point)

0 0 100,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์ 28,812.96 29,458.17 50,000 0 % 50,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน 15,147.34 7,520.6 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทนผูประสบภัย

0 0 50,000 0 % 50,000
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คาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน 
ของนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด ขาราชการ และ
พนักงานจาง

0 0 0 100 % 500,000

คาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน
ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง

0 0 0 100 % 1,000,000

คาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของขาราชการ ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง

0 0 445,798 -100 % 0

คาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด  เลขานุการนากฯ ที่ปรึกษานายกฯ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด  ขา
ราชการ และพนักงานจาง

0 0 1,000,000 -100 % 0
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คาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด  เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษา
นายกฯ  ขาราชการ  ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง  และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

555,920.5 518,331 354,202 -100 % 0

คาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด  ขาราชการ  และ
พนักงานจาง

237,117.9 82,216 0 0 % 0

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาหรือ
ศึกษาดูงานของนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกฯ 
ที่ปรึกษานายกฯ ขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง และสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนจังหวัด

465,575 257,470 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 145,170 110,920 400,000 -32.5 % 270,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

คาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น 0 0 11,705,600 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ของนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
เลขานุการนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด 
 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสวนจังหวัด  
ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด

0 0 850,000 0 % 850,000

โครงการมีสวนรวมขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในการปองกันการทุจริต

28,395 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 629,386.69 200,763.06 430,000 51.16 % 650,000

รวมค่าใช้สอย 4,143,765.9 3,385,777.82 18,650,600 6,660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 792,680 811,014 1,470,000 -33.33 % 980,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 43,700 19,820 40,000 150 % 100,000

วัสดุงานบานงานครัว 239,110 260,666 350,000 -42.86 % 200,000

วัสดุกอสราง 228,348 525,790 300,000 -83.33 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,800 11,700 180,000 19.44 % 215,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 495,855.69 393,719.74 600,000 6.67 % 640,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,880 81,640 270,000 3.7 % 280,000
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วัสดุอื่น 5,160 0 320,000 -93.75 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,975,533.69 2,104,349.74 3,630,000 2,585,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 1,152,154.66 1,331,540.23 1,240,000 37.1 % 1,700,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,201.75 17,901.1 30,000 166.67 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,650.99 26,340.62 140,000 -57.14 % 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 408,440 367,850.6 510,000 -0.98 % 505,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 236,102.4 141,240 300,000 6.67 % 320,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,834,549.8 1,884,872.55 2,220,000 2,665,000
รวมงบดําเนินงาน 8,400,874.39 8,001,840.19 29,992,600 19,632,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ 0 0 20,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางาน 0 0 10,000 -100 % 0

เกาอี้ทํางานแบบมีลอเลื่อน 14,000 14,000 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีลอเลื่อน 0 0 10,500 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก 0 0 0 100 % 130,000

จัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 18,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 48,400 569.42 % 324,000

จัดซื้อชุดรับแขก 0 0 0 100 % 80,000

จัดซื้อโตะทํางาน 0 0 7,600 -100 % 0

จัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 0 100 % 8,400

จัดซื้อโตะอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 210,000

ชุดรับแขก
0 0 60,000 -100 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 22,500 -100 % 0

โตะประชุม 0 0 47,000 -100 % 0

โตะอเนกประสงค์ 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
70,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคสําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 64,000 17,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 8,400 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 2,500 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 156,600 55,500 274,500 752,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

คาปรับปรุงตอเติมหลังคาลานจอดรถ
และบริเวณดานหนาอาคาร พรอมติดตั้ง
ตะแกรง และอุปกรณ์สําหรับกันนก
สํานักงานองค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด

0 192,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 192,800 0 0
รวมงบลงทุน 156,600 248,300 274,500 752,400

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 

30,000 30,000 50,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 30,000 30,000 50,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 30,000 30,000 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 31,854,135.89 30,882,147.19 55,831,400 49,159,700
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,487,440 3,722,250 4,029,200 3.24 % 4,159,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 87,360 78,500 12.74 % 88,500

เงินประจําตําแหนง 103,200 103,200 103,200 17.44 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 65,400 0 0 100 % 360,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 1,025 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,724,265 3,912,810 4,210,900 4,729,600
รวมงบบุคลากร 3,724,265 3,912,810 4,210,900 4,729,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 57,060 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบาน 267,000 321,000 400,000 0 % 400,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 353,290 369,080 500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:41 หนา : 12/95



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 42,218.72 26,520 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 590 15,000 0 % 15,000

คาใชจายในการออกตรวจและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวน
จังหวัดอุทัยธานี      

0 6,360 0 0 % 0

โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการตรวจติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

5,160 0 10,000 300 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,420 1,700 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 57,798.72 35,170 365,000 365,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,979 64,723 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,900 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,528.8 12,755 40,000 0 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:41 หนา : 13/95



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,030 100,750 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 124,537.8 182,128 255,000 255,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 3,683.79 3,363.6 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,683.79 3,363.6 25,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 539,310.31 589,741.6 1,145,000 1,140,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 27,500 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก 7,600 8,600 0 0 % 0

โตะสําหรับวางคอมพิวเตอร์
0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล
0 3,300 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 16,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
0 16,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 3,980 2,100 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา
0 2,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,080 51,600 17,000 0
รวมงบลงทุน 39,080 51,600 17,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,302,655.31 4,554,151.6 5,372,900 5,869,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 6,765,340 5,920,557 8,342,600 -6.24 % 7,822,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

177,630 94,760 212,700 15.75 % 246,200

เงินประจําตําแหนง 212,310 123,250 224,400 0 % 224,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 863,280 901,800 947,200 4.43 % 989,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 16,920 10,966 14,100 -29.08 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,035,480 7,051,333 9,741,000 9,292,000
รวมงบบุคลากร 8,035,480 7,051,333 9,741,000 9,292,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

349,800 692,800 500,000 0 % 500,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 197,380 194,360 305,000 -34.43 % 200,000

คาเชาบาน 501,600 512,000 841,500 -1.6 % 828,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 140,000

รวมค่าตอบแทน 1,158,480 1,476,800 1,792,500 1,668,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 12,000 -58.33 % 5,000

คาธรรมเนียมในการรับบริการ 2,400 7,400 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 225,090 140,935 400,000 0 % 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 18,000 14,560 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดขององค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

225,951.25 208,131.25 250,000 0 % 250,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,360.13 31,620.64 100,000 10 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 492,801.38 402,646.89 817,000 815,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 191,778.7 214,952 278,000 -20.86 % 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,505.4 29,800 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 42,671 37,282.18 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 255,700 279,690 210,000 -4.76 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 491,655.1 561,724.18 598,000 530,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 11,745.06 9,193.25 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,745.06 9,193.25 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 2,154,681.54 2,450,364.32 3,242,500 3,043,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานแบบมีลอเลื่อน 0 10,500 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีลอเลื่อน 0 0 10,500 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบไมมีลอเลื่อน 0 0 6,000 -100 % 0

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 55,000 -100 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 27,500 -100 % 0

ตูเหล็ก 18,000 11,000 0 0 % 0

ตูเหล็ก
0 33,000 0 0 % 0

ตูเหล็กชนิด 2 บาน
0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 48,000 51,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 6,300 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 72,300 124,000 138,000 0
รวมงบลงทุน 72,300 124,000 138,000 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:41 หนา : 18/95



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารงานคลัง 10,262,461.54 9,625,697.32 13,121,500 12,335,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 830,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 830,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 830,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 66,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 896,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 46,419,252.74 45,061,996.11 74,325,800 68,261,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ปองกันสาธารณภัยและภัยอันตรายตาง ๆ

195,930 47,730 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 73,220 8,400 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 269,150 56,130 320,000 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 96,800 99,200 100,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 443,531.8 414,968.3 450,000 0 % 450,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 44,500 49,450 50,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 99,150 99,000 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 683,981.8 662,618.3 700,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 953,131.8 718,748.3 1,020,000 770,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม
1,000,000 1,000,000 1,000,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,953,131.8 1,718,748.3 2,020,000 770,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนและ
อพยพหนีไฟใหกับขาราชการและพนักงาน
องค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

147,710 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูชวยเหลือผู
ประสบภัยทางน้ํา

0 220,600 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมใหความรูดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการปองกัน
อัคคีภัยใหแกนักเรียน  นักศึกษา และ
ประชาชน

198,210 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติภัยทาง
ถนนของจังหวัดอุทัยธานี

149,850 102,580 150,000 0 % 150,000

โครงการรณรงค์ใหความรูดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการเสริมทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน
ใหกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี

199,710 0 0 0 % 0

โครงการอบรมวิทยุสังเคราะห์ความถี่ใหกับ
เจาหนาที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดอุทัยธานี

109,720 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 805,200 323,180 450,000 450,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 176,000 0 % 176,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 176,000 426,000
รวมงบดําเนินงาน 805,200 323,180 626,000 876,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เรือทองแบนอลูมิเนียม 180,963.75 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ 48,000 0 0 0 % 0

สปอร์ตไลท์พรอมขาตั้ง 0 122,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชวยหายใจ 256,000 0 0 0 % 0

เครื่องซาวเดอร์&GPS 53,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดผจญเพลิง 178,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องคอมพิวเตอร์คํานวณเพื่อการดําน้ํา 
(Dive Computer)

34,400 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 750,863.75 122,500 0 0
รวมงบลงทุน 750,863.75 122,500 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,556,063.75 445,680 626,000 876,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,509,195.55 2,164,428.3 2,646,000 1,646,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,384,180 3,513,865.16 4,318,300 8.9 % 4,702,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

84,660 75,420 67,600 30.92 % 88,500

เงินประจําตําแหนง 85,200 85,200 103,200 17.44 % 121,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 387,720 215,771 497,400 3.62 % 515,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 27,500 0 % 27,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,941,760 3,890,256.16 5,014,000 5,455,100
รวมงบบุคลากร 3,941,760 3,890,256.16 5,014,000 5,455,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 69,880 70,000 70,000 0 % 70,000

คาเชาบาน 222,000 297,000 330,000 0 % 330,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 321,730 401,470 460,000 460,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําเอกสารเผยแพรทางวิชาการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 195,364 7,310 40,000 -50 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 83,937.03 134,909.34 147,000 19.05 % 175,000

รวมค่าใช้สอย 279,301.03 142,219.34 197,000 205,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,999 37,218 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 152,059.1 126,736.06 130,000 23.08 % 160,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 74,535 35,130 75,000 0 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 326,593.1 229,084.06 305,000 335,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,285.21 5,302.17 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,285.21 5,302.17 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 932,909.34 778,075.57 992,000 1,030,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 7,000 0 0 0 % 0

เครื่องทําลายเอกสาร
0 30,000 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 9,000 -100 % 0

ตูเหล็ก 12,000 0 0 0 % 0

โพเดียมไม 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อลําโพง 0 0 16,000 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 16,000 34,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 2,100 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 68,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 65,100 76,000 103,000 0
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รวมงบลงทุน 65,100 76,000 103,000 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,939,769.34 4,744,331.73 6,109,000 6,485,100

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
สูความเป็นเลิศ

400,000 400,000 400,000 0 % 400,000

โครงการคายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

260,000 260,000 0 0 % 0

โครงการคายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5

0 0 260,000 0 % 260,000

โครงการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

300,000 0 300,000 0 % 300,000
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู

200,000 200,000 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 1,160,000 860,000 1,160,000 1,160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,160,000 860,000 1,160,000 1,160,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,160,000 860,000 1,160,000 1,160,000
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการตลาดนัดความรูและนิทรรศการผล
งานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

300,000 0 300,000 0 % 300,000

โครงการเปิดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ 200,000 200,000 200,000 0 % 200,000

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,500,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,500,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 1,500,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันตอบปญหาศีลธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนไทย
ในทองถิ่น

0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการแขงขันตอบปญหาศีลธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนไทยในทองถิ่น

50,000 79,350 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและ
ทักษะพื้นฐานดานดนตรีไทยสูความเป็นเลิศ

300,000 0 0 100 % 300,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนดาน
วัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์  และประเพณีทองถิ่น

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนดาน
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และประเพณีทองถิ่น

104,400 144,495 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรูธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

99,900 99,135 100,000 0 % 100,000
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โครงการสงเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่ง
ปริญญาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

0 0 1,400,000 0 % 1,400,000

รวมค่าใช้สอย 554,300 322,980 1,730,000 2,030,000
รวมงบดําเนินงาน 554,300 322,980 1,730,000 2,030,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการพัฒนาหองสมุดประชาชน "เฉลิม
ราชกุมารี" 
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ใหเป็น 
Digital Library

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพานองพิการเรียนรูสูโลกกวาง 200,000 300,000 300,000 0 % 300,000

โครงการหนวยบริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจําสาขาอําเภอ
1  อําเภอ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการหนวยบริการของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจําสาขาอําเภอ 1 อําเภอ 1 ศูนย์
การศึกษาพิเศษ

200,000 200,000 0 0 % 0
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การแกไข
การพูดสําหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีปญหาทางการพูด

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแกไขการ
พูดสําหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปญหาทาง
การพูด

0 150,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูชุมชน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
แกชุมชนอยางมีคุณภาพ

200,000 200,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูชุมชน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูแก
ชุมชนอยางมีคุณภาพ

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑ์พื้น
บานเมืองอูไท  อําเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี

0 0 150,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑ์พื้น
บานเมืองอูไท  อําเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 43,000
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรูชุมชน
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาเพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูแก
ชุมชนอยางมีคุณภาพ

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 600,000 850,000 1,000,000 993,000
รวมงบเงินอุดหนุน 600,000 850,000 1,000,000 993,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,154,300 1,172,980 2,730,000 3,023,000
รวมแผนงานการศึกษา 8,754,069.34 7,977,311.73 11,499,000 12,168,100

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 200,000 1,224.75 % 2,649,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 22,400 469.64 % 127,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 34,400 200 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 70,000 194.57 % 206,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 326,800 3,096,500
รวมงบบุคลากร 0 0 326,800 3,096,500
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

44,438,400 0 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 44,438,400 0 0 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000

คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์และจัดจางรถ
แหประชาสัมพันธ์การปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

0 0 200,000 -100 % 0

คาติดตั้งมิเตอร์น้ําประปา 0 0 3,500 0 % 3,500

คาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 218,500 78,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 21,250 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 21,250 30,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 44,438,400 21,250 288,500 398,500
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องจายแอลกอฮอล์อัตโนมัติพรอมวัด
อุณหภูมิภายในตัวพรอมขาตั้ง 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 5,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 5,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 44,438,400 21,250 620,300 3,495,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 80,798,000 80,940,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 80,798,000 80,940,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 500,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
งานดานสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี

0 133,620 200,000 0 % 200,000

โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอในทอง
ถิ่นและโรคอุบัติใหม

0 0 300,000 0 % 300,000

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
ติดตอนําโดยแมลงในจังหวัดอุทัยธานี

0 394,810 0 0 % 0

โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
ติดตอนําโดยแมลงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟา
ทะลายโจร) เพื่อนําไปใชปองกันและควบ
คุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

0 0 700,000 -100 % 0

โครงการอบรมปองกันควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์

0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการอบรมหนวยกูภัยจังหวัดอุทัยธานี
ในการปฐมพยาบาล
และการเคลื่อนยายผูป่วยอยางถูกตองและ
ปลอดภัย

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 528,430 1,650,000 1,350,000
รวมงบดําเนินงาน 0 81,326,430 82,590,000 1,350,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 500,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาขุดเจาะบอบาดาล ณ ศูนย์พักพิงสุนัข
จรจัดจังหวัดอุทัยธานี

0 0 117,600 0 % 117,600

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 617,600 417,600
รวมงบลงทุน 0 0 617,600 417,600
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเตรียมความพรอมโรงพยาบาล
สนาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี ปีงบประมาณ 2564

0 0 2,894,400 -100 % 0

โครงการอบรมและฟื้นฟูความรูผูดูแลผูสูง
อายุจังหวัดอุทัยธานี

0 0 217,800 0 % 217,800

โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี 175,000 192,305 250,000 0 % 250,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพดานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัด
อุทัยธานี

0 0 300,000 233.33 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 175,000 192,305 3,662,200 1,467,800
รวมงบเงินอุดหนุน 175,000 192,305 3,662,200 1,467,800

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 175,000 81,518,735 86,869,800 3,235,400
รวมแผนงานสาธารณสุข 44,613,400 81,539,985 87,490,100 6,730,400
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 200,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 200,000 100,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 0 157,185 50,000 400 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 157,185 50,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 157,185 50,000 250,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 150,000 0 % 150,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายไดเพื่อกิจการสาธารณ
กุศลและการชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

0 200,000 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการจัดหารายไดเพื่อกิจการสาธารณ
กุศลและการชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 350,000 350,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 350,000 350,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 357,185 400,000 600,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 357,185 600,000 700,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเชาหมอแปลงไฟฟา
0 32,778.38 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 32,778.38 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 32,778.38 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเรือทองแบนอลูมิเนียม 0 0 0 100 % 500,000

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา 0 0 364,000 -100 % 0

ไฟสองสวาง (BALLOON LIGHT) 0 248,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 95,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน 0 0 109,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 248,000 568,000 500,000
รวมงบลงทุน 0 248,000 568,000 500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 280,778.38 568,000 500,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาสวนน้ําเฉลิม
พระเกียรติบึงพระชนก

0 0 2,203,000 -62.32 % 830,000

คาจางเหมาดูแลรักษาสวนน้ําเฉลิมพระเกีย
ติบึงพระชนก

0 1,512,490 0 0 % 0

คาจางเหมาแรงงานปฏิบัติงานดูแลรักษาบึง
พระชนก

1,103,600 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,103,600 1,512,490 2,203,000 830,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 128,000 -84.38 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 600,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 520,273.12 532,666.45 500,000 0 % 500,000

รวมค่าวัสดุ 520,273.12 532,666.45 628,000 1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 874,829.27 1,057,359.53 1,000,000 20 % 1,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 874,829.27 1,057,359.53 1,000,000 1,200,000
รวมงบดําเนินงาน 2,498,702.39 3,102,515.98 3,831,000 3,200,000

รวมงานสวนสาธารณะ 2,498,702.39 3,102,515.98 3,831,000 3,200,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการดําเนินการและบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัด
อุทัยธานี

98,750 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 98,750 0 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 98,750 0 300,000 300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 98,750 0 300,000 300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,597,452.39 3,383,294.36 4,699,000 4,000,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ 0 0 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพรประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

120,490 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและ
จําหนายสินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี

0 0 1,600,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงและ
จําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
(OTOP) เมืองพระชนกจักรี 

1,034,129.85 1,170,535.07 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,154,619.85 1,170,535.07 1,800,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 19,983 19,328 70,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 800,463.99 400,339.99 340,000 135.29 % 800,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 59,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 820,446.99 478,667.99 410,000 800,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 216,490.74 173,665.93 783,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 135,988.44 11,287.43 130,000 -100 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 11,752.29 2,424.09 28,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 27,294.69 13,888.6 16,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 391,526.16 201,266.05 957,000 0
รวมงบดําเนินงาน 2,366,593 1,850,469.11 3,167,000 800,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดจางทํามานบังแสงพรอมติดตั้งที่
หองอาหาร ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี 

0 36,600 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 0 428,000 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก 0 0 45,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ลอเลื่อน 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะสําหรับวางชุดโตะหมูบูชา 0 0 3,000 -100 % 0
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จัดซื้อโตะหมูบูชา 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียง 0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
67,500 0 0 0 % 0

จอรับภาพแบบขาตั้ง
4,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 70,200 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟา 0 0 30,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดจางทําผามาน 0 0 20,000 -100 % 0

จัดจางทํามานบังแสง 0 0 80,000 -100 % 0

ตูทําน้ํารอนน้ําเย็น 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟา 7,970 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค  สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 91,370 464,600 340,300 0
รวมงบลงทุน 91,370 464,600 340,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,457,963 2,315,069.11 3,507,300 800,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:41 หนา : 47/95



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมปองกันและแกไขปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา ในชุมชน และในเรือนจํา

62,400 0 0 0 % 0

โครงการคายเยาวชนอาสาพัฒนาบานเกิด 299,975 228,830 300,000 0 % 300,000

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 80,000 47,870 130,000 0 % 130,000

โครงการจัดทําประชาคม 69,720 0 450,000 -33.33 % 300,000

โครงการจัดแสดงและจําหนายสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ทั้งในและนอกสถานที่

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  ชุมชน  และเรือนจํา

0 0 400,000 0 % 400,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
รายไดใหแกประชาชน

6,000 0 100,000 0 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  สราง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

98,990 120,090 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สราง
ความสัมพันธ์
ในครอบครัว

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 232,160 0 0 0 % 0

โครงการพื้นที่ตนแบบบูรณาการแกไข
ปญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบลแกนมะกรูด 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ตามแนว
พระราชดําริ

299,140 405,600 950,000 5.26 % 1,000,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

167,065 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูนําทอง
ถิ่น  ผูนําชุมชน  และประชาชน

0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการ
ปกครองทองถิ่นไทย

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

0 631,960 800,000 0 % 800,000

โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อพัฒนาทอง
ถิ่น

367,350 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,682,800 1,434,350 3,830,000 3,530,000
รวมงบดําเนินงาน 1,682,800 1,434,350 3,830,000 3,530,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ Open House 
เปิดบานวิชาชีพเพื่อสงเสริมพัฒนา
การเรียนรูสูคุณภาพชีวิตที่ดี 

200,000 0 0 0 % 0

โครงการ Open House เปิดบานวิชาชีพ
เพื่อสงเสริมพัฒนา  
การเรียนรูสูคุณภาพชีวิตที่ดี

0 0 200,000 50 % 300,000

โครงการ Open House เปิดบานวิชาชีพ
เพื่อสงเสริมพัฒนา การเรียนรู
สูคุณภาพชีวิตที่ดี

0 200,000 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม 0 0 0 100 % 1,000,000

โครงการประกวดผาสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะ
ผาถิ่น ดํารงไวในแผนดินอุทัยธานี
"อุทัยธานี ของดีอยูที่ผา" จังหวัดอุทัยธานี

0 500,000 0 0 % 0

โครงการประกวดผาสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ
ผาถิ่นดํารงไวในแผนดินอุทัยธานี  
"อุทัยธานี  ของดีอยูที่ผา"  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพผูปกครอง
นักเรียนพิการเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนอาชีพผูปกครอง
นักเรียนพิการเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอยางยั่งยืน

100,000 100,000 0 0 % 0

โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผาถิ่นดํารงไว
ในแผนดินอุทัยธานี "อุทัยธานี ของดีอยูที่
ผา" จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 500,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผูนําสตรี
จังหวัดอุทัยธานี

930,200 952,700 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมเงินอุดหนุน 1,230,200 1,752,700 1,800,000 2,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,230,200 1,752,700 1,800,000 2,900,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,913,000 3,187,050 5,630,000 6,430,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5,370,963 5,502,119.11 9,137,300 7,230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 685,920 721,200 868,000 51.79 % 1,317,500
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 34,000 48,000 100 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 733,920 755,200 916,000 1,413,500
รวมงบบุคลากร 733,920 755,200 916,000 1,413,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟา บริเวณแปลงพฤกษชาติที่ตําบล
แกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี

0 400,503 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการ 695,940 284,450 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,134,160 1,056,204 1,400,000 -42.86 % 800,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบ
ดูแลสนามกีฬาจังหวัด

0 0 12,000 0 % 12,000
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คาพวงมาลัย  พวงมาลา   ชอดอกไม  
กระเชาดอกไมและพวงหรีด ในโอกาสและ
พิธีตาง ๆ งานรัฐพิธี งานตอนรับและงานอื่น 
ๆ 

6,000 2,000 0 0 % 0

คาพานพุมดอกไม  พานประดับพุมดอกไม  
พานพุมเงินพุมทอง  
กรวยดอกไม  พวงมาลัย  ชอดอกไม  
กระเชาดอกไม  
หรือพวงมาลา  สําหรับวางอนุสาวรีย์  หรือ
ใชในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตาง ๆ  งานรัฐพิธี 
และพิธีตาง ๆ งานตอนรับและงานอื่น ๆ

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 91,900 1,000,000 0 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 1,836,100 1,835,057 2,722,000 2,122,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,960 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 42,408 49,860 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสราง 74,885 74,800 75,000 0 % 75,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 17,500 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,855 20,991.8 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 92,200 119,500 60,000 0 % 60,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 16,000 0 0 % 0

วัสดุกีฬา 79,480 80,000 80,000 0 % 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 84,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 321,788 450,151.8 307,500 290,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 306,775 528,875.67 900,000 -33.33 % 600,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 39,950.6 88,667.17 170,000 0 % 170,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,474.4 11,652.3 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 355,200 629,195.14 1,085,000 785,000
รวมงบดําเนินงาน 2,513,088 2,914,403.94 4,114,500 3,197,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 0 71,000 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็ก 0 0 11,000 -100 % 0

ชุดรับแขกพรอมโตะกลาง 0 40,000 0 0 % 0

ตูเหล็ก 0 11,000 0 0 % 0

เต็นท์
0 40,000 0 0 % 0
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ถังเก็บน้ํา
45,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปมน้ําแบบหอยโขง 0 27,000 0 0 % 0

เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ 
28,000 0 0 0 % 0

มอเตอร์ปมน้ําแบบหอยโขง
44,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง
59,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ตูคอนโทรล 
12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงตนไมและกิ่งไม 0 6,500 0 0 % 0

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุมเฉลิมพระเกียรติ
0 117,700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 188,200 313,200 22,000 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางรั้วตะแกรงสนามฟุตซอล 0 0 500,000 -100 % 0

กอสรางหองน้ําบริเวณสนามกีฬาจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 1,900,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,400,000 0
รวมงบลงทุน 188,200 313,200 2,422,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

3,435,208 3,982,803.94 7,452,500 4,610,500

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกรีฑา อบจ.อุทัยธานี 292,875 0 300,000 0 % 300,000

โครงการแขงขันกีฬาเปตอง อบจ.อุทัยธานี 
ตอตานยาเสพติด

57,500 59,700 60,000 0 % 60,000

โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานเพื่อการ
อนุรักษ์ “งามยาง หนังสติ๊ก”

55,100 70,000 70,000 0 % 70,000
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน  ประชาชน  
ตานยาเสพติด
"อุทัยธานี  เกมส์"

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน  
ตานยาเสพติด  "อุทัยธานี เกมส์"

199,700 199,700 0 0 % 0

โครงการแขงขันแบดมินตัน อบจ.อุทัยธานี 
ตานยาเสพติด

0 57,150 70,000 0 % 70,000

โครงการแขงขันฟุตซอล “อบจ.อุทัยธานี 
คัพ”

248,100 248,700 250,000 0 % 250,000

โครงการแขงขันฟุตบอล  “อบจ.จูเนียร์ 
คัพ”

223,190 259,680 300,000 0 % 300,000

โครงการแขงขันฟุตบอล  “อบจ.อุทัยธานี 
คัพ”

202,415 258,850 300,000 0 % 300,000

โครงการแขงขันฟุตบอลอาวุโส “อบจ.อุทัย
ธานี คัพ”

117,820 119,440 160,000 0 % 160,000

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพตานยาเสพติด 532,600 376,760 400,000 0 % 400,000

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาประเพณี  
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ์

0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิต
ประจําวัน

46,920 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,976,220 1,649,980 2,390,000 2,390,000
รวมงบดําเนินงาน 1,976,220 1,649,980 2,390,000 2,390,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

นาฬิกาจับเวลาดิจิตอล 0 68,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 68,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 68,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สห
วิทยาเขตสะแกกรัง

0 200,000 200,000 0 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สห
วิทยาเขตอูไท

0 200,000 200,000 0 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สห
วิทยาเขตพนารักษ์

0 200,000 200,000 0 % 200,000

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยม
ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

600,000 600,000 600,000 0 % 600,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับกลุมโรงเรียน  2,600,000 4,265,000 4,265,000 -100 % 0
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โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับกลุมโรงเรียน 
(สพป.อุทัยธานี เขต 1)

0 0 0 100 % 1,600,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับกลุมโรงเรียน 
(สพป.อุทัยธานี เขต 2)

0 0 0 100 % 2,600,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา

0 797,890 800,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

0 0 0 100 % 400,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา (สพป.อุทัยธานี เขต 2)

0 0 0 100 % 400,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

400,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนเพื่อ
พัฒนาสูความเป็นเลิศระดับจังหวัดอุทัยธานี

0 0 1,000,000 0 % 1,000,000
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู
ความเป็นเลิศระดับกลุมโรงเรียนและระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1

1,844,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 5,444,000 6,262,890 7,265,000 7,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,444,000 6,262,890 7,265,000 7,200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 7,420,220 7,980,870 9,655,000 9,590,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบ
สานประเพณีวิถีชาวอูไท

1,163,580 1,119,050 0 100 % 1,200,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 1,200,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 20,000 400 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการเผยแพรธรรมะและปฏิบัติธรรม 106,200 0 200,000 0 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบาน
เพื่อเผยแพรศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น

100,000 100,000 100,000 0 % 100,000
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โครงการสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนดาน
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

463,145 292,710 500,000 0 % 500,000

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์
มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 700,000 0 % 700,000

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์
มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

700,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,532,925 1,511,760 1,620,000 4,100,000
รวมงบดําเนินงาน 2,532,925 1,511,760 1,620,000 4,100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ซุมเฉลิมพระเกียรติ 118,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,000 0 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

0 4,238,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,238,000 0 0
รวมงบลงทุน 118,000 4,238,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
ปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัด
อุทัยธานี

1,985,000 0 0 100 % 2,000,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลป
วัฒนธรรมไทย

200,000 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 2,185,000 0 200,000 2,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,185,000 0 200,000 2,200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,835,925 5,749,760 1,820,000 6,300,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สงเสริมการทอง
เที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

195,550 206,490 400,000 0 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันมรดกโลกหวยขาแขง 984,060 999,350 988,000 1.21 % 1,000,000

โครงการจัดอบรมมัคคุเทศน์ทองถิ่น 41,320 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 145,850 143,923.18 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 1,366,780 1,349,763.18 1,638,000 1,650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 56,100 0 0 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 2,403,470 3,376,453 4,100,000 -19.51 % 3,300,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 2,403,470 3,432,553 4,100,000 3,700,000
รวมงบดําเนินงาน 3,770,250 4,782,316.18 5,738,000 5,350,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

คาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ ปายบอกทาง 
ปายแนะนํา
แหลงทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 100,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

จัดทําปายประชาสัมพันธ์ ปายบอกทาง 
ปายแนะนําแหลงทองเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

0 30,000 100,000 -100 % 0

ปรับปรุงรั้วบริเวณโดยรอบแปลงพฤกษชาติ 
 ตําบลแกนมะกรูด  อําเภอ
บานไร  จังหวัดอุทัยธานี

0 93,314 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 123,314 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 123,314 100,000 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,770,250 4,905,630.18 5,838,000 5,450,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 19,461,603 22,619,064.12 24,765,500 25,950,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 5,675,060 5,842,813.23 6,359,700 46.76 % 9,333,800
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 70,906.94 101,500 197.04 % 301,500

เงินประจําตําแหนง 121,200 121,200 157,200 11.45 % 175,200

คาจางลูกจางประจํา 273,480 286,740 300,600 6.69 % 320,700

คาตอบแทนพนักงานจาง 12,231,000 12,215,254 13,082,200 37.93 % 18,044,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 982,680 805,100 1,153,300 24.23 % 1,432,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 19,350,620 19,342,014.17 21,154,500 29,608,400
รวมงบบุคลากร 19,350,620 19,342,014.17 21,154,500 29,608,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 99,960 99,920 100,000 20 % 120,000

คาเชาบาน 245,200 217,500 370,000 0 % 370,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 436,300 401,250 670,000 690,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางติดตั้งสติ๊กเกอร์สะทอนแสงพรอมไฟ
กระพริบ

0 0 28,000 -100 % 0
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คาจางถายแบบพิมพ์เขียวและถายเอกสาร
แบบเแปลน

148,845 147,408 150,000 0 % 150,000

คาจางเหมาติดตั้งและยายเครื่องปรับอากาศ 0 0 130,000 -100 % 0

คาติดตั้งระบบเครือขาย (Net Work)
28,047 0 0 0 % 0

คาทาสีรั้วศูนย์บริการดานการเกษตรและ
ปศุสัตว์

135,800 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 571,200 481,984 750,000 -33.33 % 500,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,149,704.45 5,030,835 7,910,000 4.3 % 8,250,000

รวมค่าใช้สอย 6,033,596.45 5,660,227 8,968,000 8,900,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,349 139,985 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 153,650 46,700 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 765,177.6 725,316.2 830,000 0 % 830,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 16,000 56,000 0 % 56,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 148,530 181,100 181,600 -0.88 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 1,206,706.6 1,109,101.2 1,267,600 1,266,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 4,742.29 4,992.65 30,000 0 % 30,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 34,668 46,224 77,000 0 % 77,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 39,410.29 51,216.65 107,000 107,000
รวมงบดําเนินงาน 7,716,013.34 7,221,794.85 11,012,600 10,963,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานแบบมีลอเลื่อน 17,500 7,000 0 0 % 0

ตูเหล็ก 9,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 18,000 -100 % 0

เต็นท์ 0 174,800 0 0 % 0

โตะทํางาน 19,000 7,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตัดเหล็กและคอนกรีต 58,700 0 0 0 % 0

รถเกลี่ยดิน 7,420,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์ 19,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS)

0 0 126,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:41 หนา : 67/95



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 0 51,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2

90,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน

32,000 16,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 6,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 51,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค  สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค  สําหรับ
งานสํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,672,100 256,400 258,000 0
รวมงบลงทุน 7,672,100 256,400 258,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 34,738,733.34 26,820,209.02 32,425,100 40,571,400
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการในการซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางพื้นฐาน

0 4,567,230 4,423,000 0 % 4,423,000

คาจางเหมาแรงงานในการซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสรางพื้นฐาน

3,738,290 0 0 0 % 0

คาจางออกแบบอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 3,200,000

คาใชจายในการทดสอบคุณภาพวัสดุ 0 0 2,000 2,400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 3,738,290 4,567,230 4,425,000 7,673,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 9,751,019.8 10,408,926 17,898,700 -14.97 % 15,220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,391,730 4,953,332 7,000,000 0 % 7,000,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,603,587.49 9,136,596.47 10,100,000 0 % 10,100,000

วัสดุสํารวจ 0 22,900 37,000 0 % 37,000

รวมค่าวัสดุ 26,746,337.29 24,521,754.47 35,035,700 32,357,000
รวมงบดําเนินงาน 30,484,627.29 29,088,984.47 39,460,700 40,030,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:41 หนา : 69/95



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 0 0 0 100 % 500,000

สัญญาณจราจรไฟกระพริบ 0 456,250 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 481,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตและเหล็ก 0 0 0 100 % 35,000

จัดซื้อรถดั๊มเปอร์ 0 0 215,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา 0 0 52,000 6.73 % 55,500

จัดซื้อสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 0 0 500,000 -100 % 0

สัญญาณจราจรไฟกระพริบ 292,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกลองระดับ 0 0 68,000 -100 % 0

จัดซื้อกลองวัดมุม 0 0 80,000 -100 % 0

จัดซื้อกลองวัดระยะ 0 0 25,000 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืด (Flow Cup 
Viscometer)

0 0 0 100 % 7,000

จัดซื้อเครื่องทดสอบหาคากําลังตานของ
คอนกรีตแบบไมทําลาย (Concrete test 
Hammer Digital)

0 0 0 100 % 50,000

จัดซื้อเครื่องมือสําหรับเตรียมชิ้นงาน
ทดสอบ (ยาง) (Stability Compaction 
Hammer)

0 0 0 100 % 50,000

จัดซื้อเครื่องแยกเหวี่ยงแอสฟลต์ (Asphalt 
Centrifuge Extractor)

0 0 0 100 % 65,000

จัดซื้อชุดทดสอบการรับน้ําหนักของชั้นดิน 0 0 120,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อไมสตาฟ 0 0 18,500 -100 % 0

จัดซื้อไมสตาฟ 0 0 0 100 % 18,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 0 100 % 54,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 292,500 456,250 1,621,000 835,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

ปรับปรุงโรงจอดรถ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี

0 496,000 0 0 % 0
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางดาดคอนกรีต หมูที่ 6 ตําบลป่าออ - 
หมูที่ 12,6 ตําบล
ทุงนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 1,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
ระบบระบายน้ํา  สายหมูที่ 6 ตําบลน้ําซึม - 
ทางหลวงหมายเลข 333 อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อน.ถ
.1-0054 บานวังมะคา - บานเขาลูกโล 
ตําบลวังหิน อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
1 ตําบลระบํา - หมูที่ 2,11 ตําบลป่าออ 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
12 ตําบลเมืองการุง - 
หมูที่ 5 ตําบลบานใหมคลองเคียน อําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
15 ตําบลหนองกระทุม อําเภอทัพทัน - หมู
ที่ 8 ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
2 ตําบลสะแกกรัง - เชื่อมเขตเทศบาลเมือง
อุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี (สายหลังโรงเรียนอุทัยวิทยาคม)

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
2 ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง - 
หมูที่ 2 ตําบลหนองไผ อําเภอหนองขาหยา
ง จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
3 ตําบลเขากวางทอง - หมูที่ 11 ตําบลทุง
โพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 1,500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
3 ตําบลตลุกดู 
อําเภอทัพทัน - หมูที่ 6 ตําบลเขากวางทอง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
3 ตําบลลานสัก - หมูที่ 13 ตําบลระบํา 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
4 ตําบลสุขฤทัย - หมูที่ 5 ตําบลหวยคต 
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
5 ตําบลบานบึง - หมูที่ 9 ตําบลทัพหลวง 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
5 ตําบลหนองสรวง - 
หมูที่ 8 ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
6 ตําบลทัพทัน - หมูที่ 7 ตําบลหนองกลาง
ดง อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 1,500,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
6 ตําบลโนนเหล็ก - หมูที่ 1 ตําบลดอน
ขวาง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
6 ตําบลบานไร - หมูที่ 1 ตําบลบานไร  
(หลังเทศบาลตําบลบานไร) อําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
7 ตําบลทัพหลวง - หมูที่ 5 ตําบลหวยแหง 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
7 ตําบลประดูยืน - หมูที่ 2 ตําบลน้ํารอบ 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูที่ 
9 ตําบลหนองบมกลวย - หมูที่ 5 ตําบลหู
ชาง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูที่ 
19 ตําบลไผเขียว  - หมูที่ 12 ตําบลบอยาง 
อําเภอสวางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูที่ 5 
ตําบลบอยาง - หมูที่ 17 ตําบลไผเขียว 
อําเภอสวางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมูที่ 
9,6 ตําบลหนองหลวง อําเภอสวางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี - หมูที่ 16 ตําบลวังมา 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายหมูที่ 
2,7 ตําบลเจาวัด - หมูที่ 7 ตําบลคอกควาย 
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

กอสรางถนนแอสฟลต์คอนกรีตสายหมูที่ 8 
ตําบลหนองไผ อําเภอหนองขาหยาง - หมูที่ 
8 ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000
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กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมูที่ 10 
บานหนองบัว ตําบลหนองยาง - ตําบล
หนองนางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมูที่ 5 ตําบลทุงนางาม - 
หมูที่ 1 ตําบลป่าออ อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 1,000,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. สายบานโกรกลึก - บาน
หนองตะเคียน  ตําบลน้ํารอบ อําเภอลาน
สัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,985,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายบานเขาดิน - บาน
เขาวง อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1,980,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายบานบึงเจริญ หมูที่ 
9 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี - ตําบลแมเปิน อําเภอแมเปิน 
จังหวัดนครสวรรค์

1,960,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายบานโป่งนวล หมูที่ 
3 ตําบลน้ํารอบ - บานทุงสามแทง หมูที่ 5 
ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

732,000 0 0 0 % 0
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กอสรางถนน คสล. สายบานหนองตะเคียน 
- บานบึงแวง อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

1,240,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายบานหนองผักบุง 
ตําบลทุงนางาม - บานป่าออ ตําบลป่าออ 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

1,969,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่  2  ตําบล
หนองกระทุม -หมูที่  2  ตําบลหนองกลาง
ดง  อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี

0 485,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่  8,5 ตําบล
หนองยายดา -หมูที่  1  ตําบลหนองกลาง
ดง  อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

0 1,490,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 1  ตําบล
พลวงสองนาง -หมูที่ 6  ตําบลบอยาง 
อําเภอสวางอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,450,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 1 ตําบลวังหิน 
อําเภอบานไร  - หมูที่ 4 ตําบลเขาบาง
แกรก อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

987,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 10 ตําบลหวย
คต อําเภอหวยคต - หมูที่ 7 ตําบลคอก
ควาย อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

1,960,000 0 0 0 % 0
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กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 11 ตําบลบอ
ยาง - หมูที่ 17 ตําบลไผเขียว 
อําเภอสวางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

983,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 12 ตําบลสุข
ฤทัย อําเภอหวยคต - หมูที่ 2 ตําบลเขาบาง
แกรก อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,990,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 2 ตําบล
บานบึง - หมูที่ 5 ตําบลหวยแหง อําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี

1,980,000 1,990,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 2, 4 ตําบล
หนองไผแบน - หมูที่ 8 ตําบล
สะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

1,360,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 22 ตําบลไผ
เขียว  อําเภอสวางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี-หมูที่ 1 ตําบลชุมตาบง  อําเภอชุม
ตาบง จังหวัดนครสวรรค์

0 2,790,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 22 ตําบลไผ
เขียว อําเภอสวางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี - หมูที่ 1 ตําบลชุมตาบง 
อําเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค์

989,500 0 0 0 % 0
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กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 3 ตําบลโคก
หมอ อําเภอทัพทัน - 
หมูที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอสวาง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

0 0 2,000,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 3 ตําบลโคก
หมอ อําเภอทัพทัน - หมูที่ 1  ตําบลหนอง
หลวง  อําเภอสวางอารมณ์  จังหวัด
อุทัยธานี 

1,490,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 3 ตําบลทุงนา
ไทย อําเภอทัพทัน - หมูที่ 3 ตําบลทุงพึ่ง  
อําเภอหนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,490,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 3 ตําบลลาน
สัก - หมูที่ 13 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

0 1,990,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 3 ตําบลหาด
ทนง - หมูที่ 7 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1,990,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 4  ตําบล
หนองสรวง - ตําบลหนองยาง  อําเภอหนอง
ฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,980,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 4 ตําบลหนอง
สรวง - ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

1,984,900 0 0 0 % 0
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กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 5 ตําบลเขา
กวางทอง อําเภอหนองฉาง -
หมูที่ 1 ตําบลประดูยืน อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

1,535,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 5 ตําบลหวย
แหง - หมูที่ 1 ตําบลบานบึง อําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี

1,997,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 5 ตําบลหูชาง 
- 
หมูที่ 9 ตําบลหนองบมกลวย อําเภอบานไร 

จังหวัดอุทัยธานี

0 1,976,760 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 5,11 ตําบล
ระบํา - หมูที่ 8 ตําบลป่าออ
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 2,089,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 6 ตําบลบาน
ใหมคลองเคียน - หมูที่ 13 ตําบลเมืองการุง 
อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี

988,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 6 ตําบลพลวง
สองนาง อําเภอสวางอารมณ์ -
หมูที่ 14 ตําบลหนองกระทุม อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี

1,975,000 0 0 0 % 0
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กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 7 ตําบลน้ําซึม 
อําเภอเมืองอุทัยธานี  - หมูที่ 1 ตําบลหลุม
เขา อําเภอหนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,983,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 7 ตําบลหนอง
ยาง - หมูที่ 4 ตําบลหนองสรวง อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

1,487,500 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 7 ตําบลหวย
คต - หมูที่ 3 ตําบลทองหลาง อําเภอหวย
คต จังหวัดอุทัยธานี

1,980,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 8 ตําบลทัพ
หลวง อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี - 
ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี

0 1,990,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 8 ตําบลทุงโพ 
- หมูที่ 5  ตําบลหนองสรวง อําเภอหนอง
ฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,500,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 8 ตําบลหนอง
ขาหยาง - หมูที่ 3 ตําบลทาโพ   อําเภอ
หนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 2,797,000 0 0 % 0

กอสรางถนน คสล. สายหมูที่ 8 ตําบลหนอง
ขาหยาง - หมูที่ 3 ตําบลทาโพ อําเภอหนอง
ขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี

1,980,000 0 0 0 % 0
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กอสรางถนนลาดยาง Cape Seal สายบาน
การุง - บานพุแกว  อําเภอบานไร  จังหวัด
อุทัยธานี (ชวงที่ 2)

0 0 3,500,000 -100 % 0

กอสรางถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต  สายหมู
ที่ 10 ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง 
- หมูที่ 9  ตําบลหนองไผ อําเภอหนองขา
หยาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,980,000 0 0 % 0

เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 0 0 150,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0004  สายบานดอนกลอย - บาน
ทัพทัน  
อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 2,760,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0016 สายบานวังเตย - บานหนอง
ปลาไหล  
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 1,800,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0019 สายบานคอดยาง - บาน
สวนขวัญ  
อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 4,000,000 -100 % 0
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ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0046 สายบานหนองแบน - บาน
ทาขามสาคร
อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 1,350,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0049 สายบานหวยทราย - บาน
หนองแหน  
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 1,050,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0062  สายบานประสานสุข  - 
บานเขาพระยาพายเรือ
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 550,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0071  สายบานทัพหลวง - บาน
สระ  อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 1,300,000 -100 % 0
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ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0096 สายบานหนองฝาง - บาน
ซับสุราษฎร์
อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 1,720,000 -100 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal สาย
บานดอนกลอย - บานทัพทัน อําเภอหนอง
ขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี

1,152,342.4 0 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal สาย
บานสวนขวัญ - บานหนองเจกกวย อําเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

878,325.9 0 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานป่าพริก - 
บานหนองคลา อําเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี

0 1,242,337.67 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานรองตะเคียน
เตี้ย -บานเขาปลารา  อําเภอหนองฉาง  
จังหวัดอุทัยธานี

0 1,146,337.48 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานวังเตย - 
บานหนองปลาไหล อําเภอทัพทัน  จังหวัด
อุทัยธานี

0 1,078,495.6 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานสวนขวัญ - 
บานหนองเจกกวย  อําเภอทัพทัน  จังหวัด
อุทัยธานี

0 659,983.5 0 0 % 0
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ซอมสรางถนนลาดยางสายบานหนองขา
หยาง - บานหนองโรง  
อําเภอหนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี  
(ชวงที่ 1 )

0 699,150.5 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานหวยปลา
ขาว - บานลอมอายหมอง อําเภอเมือง
อุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

0 994,358.4 0 0 % 0

ซอมสรางถนนลาดยางสายแยกทางหลวง
หมายเลข 333 - บานหนองพังคา อําเภอ
หนองขาหยาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 2,333,489.55 0 0 % 0

ซอมสรางถนนแอสฟลท์ติกคอนกรีต  สาย
หมูที่  6 ตําบลทองหลาง -หมูที่ 6  ตําบล
หวยคต อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี

0 1,993,000 0 0 % 0

ซอมสรางลานจอดรถผิวจราจร Cape Seal 
บริเวณไหลทาง
ถนนสาย อน.5002 เทศบาลเมืองอุทัยธานี - 
บานหาดทนง 
หนาสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ตําบลเกาะเทโพ 
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

536,944.2 0 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางที่อยูในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

2,431,092.7 2,292,433.4 2,500,000 -100 % 0
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เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0001 สายวัดสังกัสรัตนคีรี 
- บานหนองแก
อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 8,000,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0010 สายบานหนองขา
หยาง - 
บานหนองโรง  อําเภอหนองขาหยาง  
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 2,000,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0026 สายแยกทางหลวง
หมายเลข 
3456 - บานบึงแวง  อําเภอสวางอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 5,000,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0032 สายบานเกาะแจง - 
บานไรใหญ  
อําเภอสวางอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 2,000,000 -100 % 0
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เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0065 สายบานหนองลัน - 
บานหินโหงน 
อําเภอหวยคต  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 4,000,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0071 สายบานทัพหลวง - 
บานสระ
อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 2,000,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0075 สายบานสะนํา - 
บานหวยขมิ้น  
อําเภอบานไร  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 2,000,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0080 สายบานเขาดิน - 
บานเขาวง  
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 5,000,000 -100 % 0
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เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต  
รหัสทางหลวง
ทองถิ่น อน.ถ. 1-0093 สายบานโคกหมอ - 
บานหนองยายดา  อําเภอทัพทัน  จังหวัด
อุทัยธานี

0 0 5,500,000 -100 % 0

เสริมผิวจราจรพาราแอสฟลต์คอนกรีต รหัส
ทางหลวงทองถิ่น 
อน.ถ. 1-0036 สายเทศบาลตําบลหนองฉาง 
- บานทาชะอม  
อําเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 6,000,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ซอมสรางถนนลาดยาง Cape Seal สาย
บานรองบง - บานสุขฤทัย อําเภอหวยคต 
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางสายบานคลองโป่ง - 
บานเขาขาด อําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 3,000,000

ซอมสรางถนนลาดยางสายแยกทางหลวง
หมายเลข 333 - 
บานหนองพังคา อําเภอหนองขาหยาง 
จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,000,000
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ซอมสรางถนนแอสฟลต์คอนกรีต สายหมูที่ 
1,7 ตําบลทาซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี - หมูที่ 3 ตําบลวัดสิงห์ 
อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

0 0 0 100 % 5,000,000

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางที่อยูในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 2,500,000

ปรับปรุงซอมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการ
เกษตรภายในศูนย์บริการดานการเกษตร
และปศุสัตว์องค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงซอมแซมอาคารภายในศูนย์บริการ
ดานการเกษตร
และปศุสัตว์องค์การบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

0 0 500,000 -100 % 0

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ ศูนย์เครื่อง
จักรกลองค์การบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 500,000

ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี 
และบริเวณ 
โดยรอบ

0 0 0 100 % 3,500,000
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K) 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 38,546,605.2 44,891,346.1 64,680,000 68,650,000
รวมงบลงทุน 38,839,105.2 45,347,596.1 66,301,000 69,485,000

รวมงานก่อสร้าง 69,323,732.49 74,436,580.57 105,761,700 109,515,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 104,062,465.83 101,256,789.59 138,186,800 150,086,400

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางจัดทําเอกสารขอมูลดานการเกษตร 98,000 87,500 100,000 0 % 100,000

คาจางเหมาดูแลบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา

193,440 193,440 331,200 0 % 331,200
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรูแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหมและ
จัดนิทรรศการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนว
พระราชดําริและดานอื่น ๆ

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรูแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหมและจัดนิทรรศการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริและดานอื่น ๆ

0 99,443 0 0 % 0

โครงการจัดทําสารปรับปรุงดิน น้ําหมัก
ชีวภาพ และพืชสมุนไพร ปองกันศัตรูพืช

0 0 1,500,000 0 % 1,500,000

โครงการจัดทําสารปรับปรุงดิน น้ําหมัก
ชีวภาพ และพืชสมุนไพรปองกัน
ศัตรูพืช

1,372,218.7 1,480,537.4 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวด
โครงการสงเสริม
แปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ

0 0 2,500,000 40 % 3,500,000
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โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวด
โครงการสงเสริมแปลงเรียนรูเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ

2,694,430 1,632,693 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,358,088.7 3,493,613.4 4,631,200 5,631,200
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 974,184.8 970,501.25 1,400,000 -14.29 % 1,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 974,184.8 970,501.25 1,400,000 1,200,000
รวมงบดําเนินงาน 5,332,273.5 4,464,114.65 6,031,200 6,831,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาให
กับประปาบานหนองเข หมูที่ 4 ตําบลตลุกดู 
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

0 0 401,300 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 401,300 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 401,300 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 5,332,273.5 4,464,114.65 6,432,500 6,831,200
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา 698,834.4 1,166,191.1 500,000 40 % 700,000

โครงการปลูกป่าชุมชนและเฝาระวังฟื้นฟู
ดูแลรักษาป่า

40,770 0 500,000 0 % 500,000

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับฝาย
ชะลอน้ํา

13,260 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเฝาระวังติดตามการตรวจคุณภาพ
น้ําในแหลงน้ํา
แบบมีสวนรวม

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 32,990 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 752,864.4 1,199,181.1 1,350,000 1,550,000
รวมงบดําเนินงาน 752,864.4 1,199,181.1 1,350,000 1,550,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน 
หมูที่ 10
บานหนองบัว ตําบลหนองยาง อําเภอหนอง
ฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี - อําเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท

0 0 0 100 % 500,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางฝายชะลอน้ําในเขตพื้นที่อําเภอ
หวยคต  อําเภอบานไร  อําเภอสวาง
อารมณ์  และอําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

500,000 0 500,000 0 % 500,000

โครงการกอสรางระบบสงน้ําดวยทอ คสล. 
พรอมบอพัก
หมูที่ 2 บานพุหลม ตําบลลานสัก - ตําบล
ประดูยืน 
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

0 0 0 100 % 5,000,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 500,000 6,000,000
รวมงบลงทุน 500,000 0 500,000 6,000,000
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รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1,252,864.4 1,199,181.1 1,850,000 7,550,000
รวมแผนงานการเกษตร 6,585,137.9 5,663,295.75 8,282,500 14,381,200

รวมทุกแผนงาน 249,747,548.9 287,334,994.76 381,589,800 304,898,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

อําเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 304,898,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,744,400 บาท
งบกลาง รวม 13,744,400 บาท

งบกลาง รวม 13,744,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,284,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี้
     1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งไว้ 133,400 บาท (สํานักปลัดฯ)
     2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของสํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตั้งไว้ 17,400 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)     
     3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองคลัง  ตั้งไว้ 26,300 บาท  (กองคลัง)
     4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองพัสดุและทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 18,000 บาท  
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
     5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งไว้  
26,000 บาท (กองการศึกษาฯ)
     6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ประจําสนามกีฬา  ตั้งไว้ 66,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)
     7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองช่าง  ตั้งไว้ 952,500 บาท  (กองช่าง) 
     8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ตั้งไว้ 18,000 บาท  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
     9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองการเจ้าหน้าที่  ตั้งไว้ 18,000 บาท  
(กองการเจ้าหน้าที่) 
     10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองสาธารณสุข  ตั้งไว้ 9,000 บาท  (กองสาธารณสุข) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 80,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน  
ตั้งไว้  80,700  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองคลัง)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ตั้งไว้ 3,000,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ข้อ 19 (สํานักปลัดฯ)   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดฯ)
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ค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จํานวน 239,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 239,500 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  
ข้อบังคับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2562 กําหนดเงินสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 
ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ วันที่จัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ทั้งนี้  ไม่รวมรายได้
จากเงินอุดหนุน (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายรับจริง
ไม่รวมเงินอุดหนุน จํานวน 239,420,000 บาท ร้อยละ 0.1
เป็นเงิน 239,420 บาท ตั้งงบประมาณ  239,500  บาท)  
(สํานักปลัดฯ)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญฯ  ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 
(ชคบ.) เพิ่มขึ้นอีก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522  ตั้งไว้  400,000  บาท
(กองคลัง)  

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 457,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา
ที่เกษียณอายุราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ตั้งไว้  457,000  บาท
(กองคลัง)  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 7,182,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 
ของประมาณการรายรับไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 7,182,600 บาท  
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน จํานวน  
239,420,000 บาท ร้อยละ 3 เป็นเงิน 7,182,600 บาท) 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6
กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2546 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี 
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 (กองสาธารณสุข)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 49,159,700 บาท

งบบุคลากร รวม 28,775,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 8,964,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,399,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตรา
เดือนละ 55,530 บาท และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท จํานวน 2 อัตรา  
ตั้งไว้ 1,399,400 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท  
จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 300,000 บาท  
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท และรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท  
จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 300,000 บาท (สํานักเลขานุการ อบจ.) 

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในอัตราเดือนละ 19,440 บาท จํานวน 4 อัตรา  
และเงินเดือนที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ในอัตราเดือนละ 13,880 บาท จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้  
1,100,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 5,865,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 24 อัตรา แยกเป็น ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท  
จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 24,990 บาท จํานวน 2 อัตรา  
และค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท จํานวน 21 อัตรา  
ตั้งไว้ 5,865,200 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 19,810,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 14,892,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของข้าราชการ  ดังนี้
    (1) เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 16 อัตรา ตั้งไว้ 7,600,500 บาท (สํานักปลัดฯ) 
     (2)  เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 8 อัตรา ตั้งไว้ 2,971,200 บาท  
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
     (3)  เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 11 อัตรา ตั้งไว้ 4,070,300 บาท  
(กองการเจ้าหน้าที่)
    (4) เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  กรณีที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
หรือเงินปรับจากการเลื่อนระดับ หรือกรณีอื่น ๆ ที่มิใช่การ
เลื่อนเงินเดือนปกติ ตั้งไว้  250,000  บาท  
(กองการเจ้าหน้าที่)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 565,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ ดังนี้
    (1)  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  
ตั้งไว้ 120,000 บาท (สํานักปลัดฯ)  
    (2)  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 10,000  บาท  
จํานวน 1 อัตรา  และในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว้ 187,200 บาท  (สํานักปลัดฯ)   
    (3)  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่หัวหน้า
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 
5,600 บาท  ตั้งไว้ 67,200 บาท  (สํานักปลัดฯ)   
    (4) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้แก่ตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในอัตรา
เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 54,000 บาท
(สํานักปลัดฯ)
    (5)  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ  
ตั้งไว้  2,300 บาท  (สํานักปลัดฯ)
    (6)  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท  
ตั้งไว้ 67,200 บาท  (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
    (7)  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่  ในอัตราเดือนละ 5,600  บาท  ตั้งไว้  
67,200 บาท  (กองการเจ้าหน้าที่)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 670,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
    (1) เงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  ตั้งไว้ 120,000 บาท
(สํานักปลัดฯ)     
    (2)  เงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 1 อัตรา และในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งไว้ 187,200 บาท
(สํานักปลัดฯ)     
    (3)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท 
(สํานักปลัดฯ)
    (4) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 54,000 บาท
(สํานักปลัดฯ)
    (5)  เงินประจําตําแหน่งเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  ตั้งไว้ 67,200 บาท
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
    (6) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท  จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 54,000 บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
     (7) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท
(กองการเจ้าหน้าที่)
    (8) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 54,000 บาท 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,461,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
    (1)  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 18 อัตรา ตั้งไว้   
2,594,700  บาท  (สํานักปลัดฯ) 
    (2)  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว้  
417,900 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 
     (3)  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองการเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้  448,600 บาท (กองการเจ้าหน้าที่)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 221,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
    (1) เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น  
ตั้งไว้ 20,000 บาท  (สํานักปลัดฯ)     
    (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ 177,600 บาท  (สํานักปลัดฯ)     
    (3) เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น  
ตั้งไว้ 4,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
    (4) เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น  
ตั้งไว้ 20,000 บาท  (กองการเจ้าหน้าที่)   
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งบดําเนินงาน รวม 19,632,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,722,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 6,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการอย่างอื่น
ที่มีข้อกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้  ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองการเจ้าหน้าที่)      
     (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (เงินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว้ 6,000,000 บาท (กองการเจ้าหน้าที่)
     (3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 300,000 บาท (สํานักปลัดฯ)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
     (1)  ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการหรืออนุกรรมการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและค่าเบี้ยประชุมอื่น ๆ  
ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้ 25,000 บาท   
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 
     (2)  ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการต่าง ๆ และค่าเบี้ยประชุม
อื่น ๆ ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  25,000 บาท 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดังนี้
     (1)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลา
ทําการปกติ  โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทาง
ราชการ  ตั้งไว้  50,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
     (2)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลา
ทําการปกติ  โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
     (3)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลา
ทําการปกติ  โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองการเจ้าหน้าที่)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,002,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  ดังนี้
     (1)  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 500,000 บาท
(สํานักปลัดฯ)      
     (2)  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 202,000 บาท
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
     (3)  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท
(กองการเจ้าหน้าที่)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ดังนี้
   (1)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ โดยเบิก
ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  60,000  บาท 
(สํานักปลัดฯ)      
   (2)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ  โดยเบิก
ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  20,000 บาท
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
   (3)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ  โดยเบิก
ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  50,000 บาท
(กองการเจ้าหน้าที่)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  
60,000  บาท (สํานักงานเลขา อบจ.)   

ค่าใช้สอย รวม 6,660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําป้ายโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
นโยบายสําคัญของจังหวัด  และการรณรงค์ตามโครงการ
ต่าง ๆ ตั้งไว้  100,000  บาท  (สํานักปลัดฯ)

ค่าจ้างที่ปรึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
(กองการเจ้าหน้าที่)  
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 890,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ดังนี้
    (1)  ค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) เมืองพระชนกจักรี และที่ตําบลแก่นมะกรูด  
อําเภอบ้านไร่ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาต้นไม้
หรือสวนไม้ดอกไม้ประดับ หรือสวนหย่อมหรือสนามหญ้า  
และอื่น ๆ ตั้งไว้  800,000 บาท  (สํานักปลัดฯ)
    (2)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  
เช่น จ้างทําป้ายประชุมสภาฯ  ค่าจ้างเหมาทําปกและเข้าเล่ม
เอกสารต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารของ อบจ.อุทัยธานี   
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)    
    (3)  ค่าจ้างเหมาทําปกและเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร  
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้  30,000  บาท
(กองการเจ้าหน้าที่)  

ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ที่ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี, ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี, ศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี,  สนามกีฬาจังหวัด
อุทัยธานี  และอาคารสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก  
รวมถึงบริเวณโดยรอบสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ตั้งไว้ 1,500,000 บาท  (สํานักปลัดฯ)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ภายในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้  300,000 บาท
(สํานักปลัดฯ)
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ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ 
ระบบ 3 เฟส 22,000 - 400/230 โวลต์ ของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุทัยธานีเรียกเก็บ  ตั้งไว้  100,000  บาท 
(สํานักปลัดฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยภาคบังคับสําหรับรถยนต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้  
50,000 บาท (สํานักปลัดฯ)  

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องชําระ เช่น ชําระค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ศาล
ในการดําเนินการทางคดีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องชําระเมื่อได้รับแจ้ง   
ตั้งไว้  50,000  บาท  (สํานักปลัดฯ) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ผู้ประสบภัย  กรณีรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อเบิกจ่ายให้แก่
สํานักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  ตั้งไว้  50,000  บาท  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 1033  ลงวันที่  16  มีนาคม  2554 
(สํานักปลัดฯ)     
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ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีที่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา เช่น  
ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมและสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดังนี้
     (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการให้แก่ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ  
และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ  โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดฯ)        
     (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้บริหาร  ได้แก่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทาง
ราชการ  ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
     (3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการให้แก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้  20,000  บาท   เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองการเจ้าหน้าที่)    
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตั้งไว้ 200,000 บาท เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง 
ค่าแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการ
เลือกตั้ง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจัดฝึกอบรม เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม รายละเอียด
ตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด  
ตั้งไว้ 850,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการเจ้าหน้าที่)
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โครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
การทุจริต

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข้าราชการ และลูกจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ   
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม  ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการเจ้าหน้าที่) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ดังนี้
    (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ตามปกติ  ตั้งไว้  300,000 บาท (สํานักปลัดฯ)         
    (2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 150,000 บาท (สํานักปลัดฯ)       
    (3)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 30,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)      
    (4)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รถยนต์ส่วนกลางสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสํานักงานเลขานุการ อบจ.  
ตั้งไว้ 110,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
    (5)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 35,000 บาท (กองการเจ้าหน้าที่)      
    (6)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 25,000 บาท  
(กองการเจ้าหน้าที่)
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ค่าวัสดุ รวม 2,585,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ดังนี้
    (1)  ค่าจัดพิมพ์วารสาร หนังสือต่าง ๆ รวมทั้งแผ่นพับ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า
มีความจําเป็นต้องจัดทําเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประชาชน
โดยทั่วไปได้รับทราบ ตั้งไว้ 500,000 บาท (สํานักปลัดฯ)   
    (2)  ค่าบอกรับหนังสือระเบียบ กฎหมาย ค่าบอกรับ
ราชกิจจานุเบกษา วารสารและหนังสือที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 20,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
    (3)  ค่าบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
(สํานักปลัดฯ)        
    (4)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
ตั้งไว้ 200,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
    (5) ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน 
เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 100,000 บาท (สํานักปลัดฯ)   
    (6)  ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน  
เช่น กระดาษ  ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท  
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)   
    (7)  ค่าบอกรับหนังสือระเบียบ กฎหมาย ค่าบอกรับ
ราชกิจจานุเบกษา วารสาร และหนังสือที่จําเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 
    (8) ค่าวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน 
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ  ตั้งไว้  80,000  บาท  
(กองการเจ้าหน้าที่) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้
    (1)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ เบรกเกอร์
และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ สําหรับสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอาคารศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี  
ตั้งไว้  50,000  บาท  (สํานักปลัดฯ)
     (2)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุโดยสภาพ ตั้งไว้  50,000  บาท 
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนก
จักรี เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด 
และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ  
ตั้งไว้ 200,000 บาท (สํานักปลัดฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ท่อประปา ก๊อกน้ํา
และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้างโดยสภาพ สําหรับใช้ในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  และศูนย์แสดง
และจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เมืองพระชนกจักรี ตั้งไว้  50,000  บาท (สํานักปลัดฯ) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้
    (1)  ค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และยานพาหนะส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ยางรถยนต์  
หัวเทียน แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งโดยสภาพ ตั้งไว้  80,000 บาท (สํานักปลัดฯ)     
    (2)  ค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และยานพาหนะส่วนกลาง
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่  และอื่น ๆ 
ที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยสภาพ  ตั้งไว้ 100,000 บาท
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
    (3)  ค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น ยางรถยนต์  หัวเทียน แบตเตอรี่ 
และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยสภาพ 
ตั้งไว้  35,000 บาท (กองการเจ้าหน้าที่) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
    (1) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ส่วนกลาง
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด,  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตั้งไว้  400,000  บาท  (สํานักปลัดฯ)
    (2) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด,  และสํานักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 200,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)
    (3) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่  ตั้งไว้  40,000  บาท  
(กองการเจ้าหน้าที่)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
    (1)  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด 
เลนส์ซูม แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โดยสภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท (สํานักปลัดฯ)        
    (2)  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด 
เลนส์ซูม แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โดยสภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้
    (1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์  ซีดีรอม  
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์  และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ ตั้งไว้  100,000  บาท
(สํานักปลัดฯ)       
    (2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์  ซีดีรอม  
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ ตั้งไว้  100,000  บาท
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 
    (3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์  ซีดีรอม  
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ  ตั้งไว้  80,000  บาท
(กองการเจ้าหน้าที่) 

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแจกันดอกไม้ ดอกไม้ประดับ 
และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับใช้ในการประดับตกแต่ง
อาคารและสถานที่ เช่น โต๊ะประชุม โต๊ะรับแขก  
โพเดียม เป็นต้น ตั้งไว้ 20,000 บาท (สํานักปลัดฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,665,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด,  
อาคารสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก, พื้นที่ตําบล
แก่นมะกรูด, โครงการพัฒนาบึงพระชนก (สวนน้ํา
เฉลิมพระเกียรติ) และศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี
ตั้งไว้ 1,700,000 บาท (สํานักปลัดฯ) 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี 
ตั้งไว้ 80,000 บาท (สํานักปลัดฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  ดังนี้
   (1)  ค่าโทรศัพท์สํานักงานของห้องปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่   
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โทรศัพท์ที่ใช้ประจําสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี ตั้งไว้ 50,000 บาท  
(สํานักปลัดฯ)      
   (2)  ค่าโทรศัพท์สํานักงานของห้องปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โทรศัพท์ที่ใช้ประจําสํานักงานเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และโทรศัพท์มือถือของผู้บริหาร 
ตั้งไว้ 10,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)   
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 505,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ดังนี้
     (1)  ค่าบริการไปรษณีย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าฝากส่งจดหมายและพัสดุ  รวมทั้งไปรษณียภัณฑ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีใช้บริการเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งไว้ 500,000 บาท (สํานักปลัดฯ)        
    (2)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตั้งไว้ 5,000 บาท (สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี
ตั้งไว้ 320,000 บาท  (สํานักปลัดฯ)  

งบลงทุน รวม 752,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 752,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก จํานวน 200 ตัว ๆ ละ
650 บาท ตั้งไว้ 130,000 บาท สําหรับใช้งานที่ศูนย์แสดง
และจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เมืองพระชนกจักรี (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 29 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัดฯ) 
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบติดผนัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 35,000 บีทียู  จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
54,000 บาท ตั้งไว้  324,000 บาท สําหรับติดตั้งที่ศูนย์แสดง
และจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เมืองพระชนกจักรี  (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นรายการนอกมาตรฐานบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564 หน้า 29 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 80,000 บาท สําหรับ
ใช้งานที่ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) เมืองพระชนกจักรี (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 30 ลําดับที่ 5  
(สํานักปลัดฯ)

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 9 จํานวน 1 ชุด
ตั้งไว้ 8,400 บาท สําหรับใช้งานที่ศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 30 ลําดับที่ 6  
(สํานักปลัดฯ)
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จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขาเหล็กพับได้ 
หน้าพื้นฟอร์ไมก้า ขนาดกว้าง 43 เซนติเมตร 
ยาว 180 เซนติเมตร จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 150,000 บาท และขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร 
ยาว 180 เซนติเมตร จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท สําหรับใช้งานที่ศูนย์แสดงและจําหน่าย
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี 
ตั้งไว้ 210,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 29 
ลําดับที่ 3 (สํานักปลัดฯ)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,869,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,729,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,729,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,159,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 11 อัตรา ตั้งไว้ 4,159,900 บาท (กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 88,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ดังนี้
        (1)  ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
        (2)  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ  
ตั้งไว้ 21,300 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี้
     (1)  เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
     (2)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 54,000 บาท 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 360,000 บาท 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
งานราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทําการปกติ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ
ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําปกและเข้าเล่ม  ค่าถ่ายเอกสาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  แผนพัฒนาและแผนอื่น ๆ  
และเอกสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
และการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 15,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
อุทัยธานี  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าสถานที่  ค่าจัดทําเอกสารสรุปรายงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ  
รายละเอียดโครงการตามที่ อบจ.อุทัยธานีกําหนด  
ตั้งไว้  200,000 บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (2) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564
หน้า 23  ลําดับที่ 2 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการออกตรวจและติดตาม
ประเมินผล  รายละเอียดโครงการตามที่ อบจ.อุทัยธานี กําหนด 
ตั้งไว้  40,000 บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 24 ลําดับที่ 3 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ดังนี้
   (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ตามปกติ ตั้งไว้ 35,000 บาท  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)    
   (2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตั้งไว้ 25,000 บาท  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจํา
สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอื่น ๆ 
ที่เป็นวัสดุสํานักงานโดยสภาพ  ตั้งไว้  100,000  บาท    
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ยางนอก ยางใน 
แบตเตอรี่ และอื่นๆ ที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยสภาพ  
ตั้งไว้  35,000  บาท  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ตั้งไว้ 40,000 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์  
ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
โดยสภาพที่ใช้ประจําสํานักงาน  ตั้งไว้  80,000  บาท
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ตั้งไว้ 20,000 บาท (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 12,335,000 บาท
งบบุคลากร รวม 9,292,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,292,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,822,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้
     (1) เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน 13 อัตรา ตั้งไว้ 4,272,600  บาท (กองคลัง)       
     (2) เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน 12 อัตรา ตั้งไว้ 3,549,600 บาท (กองพัสดุฯ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 246,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่
ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองคลัง)   
     (2) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนให้แก่
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ในอัตราเดือนละ 
5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองพัสดุฯ)    
     (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ  
ตั้งไว้ 42,600 บาท (กองคลัง)
     (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ  
ตั้งไว้ 69,200 บาท (กองพัสดุฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 224,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการ ดังนี้
     (1)  เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองคลัง) 
     (2)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 54,000 บาท  
(กองคลัง)   
     (3)  เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองพัสดุ
และทรัพย์สิน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้  
67,200 บาท  (กองพัสดุฯ)
     (4)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ  
1,500 บาท จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 36,000 บาท 
(กองพัสดุฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 989,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
     (1)  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองคลัง 
จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 541,700 บาท (กองคลัง)
     (2)  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองพัสดุ
และทรัพย์สิน จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 447,500 บาท
(กองพัสดุฯ) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1)  เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับ
ดีเด่น ตั้งไว้ 5,000 บาท  (กองคลัง)     
     (2)  เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับ
ดีเด่น ตั้งไว้ 5,000 บาท  (กองพัสดุฯ) 

งบดําเนินงาน รวม 3,043,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,668,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ตั้งไว้ 500,000 บาท (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ดังนี้
     (1)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
ราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทําการปกติ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ   
ตั้งไว้ 100,000 บาท (กองคลัง)
     (2)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
ราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทําการปกติ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 100,000 บาท  (กองพัสดุฯ)   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 828,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  ดังนี้
     (1)  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 600,000 บาท
(กองคลัง)   
     (2)  ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้  228,000 บาท
(กองพัสดุฯ) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ดังนี้
     (1)  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 100,000 บาท (กองคลัง)    
     (2)  ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้  40,000 บาท  (กองพัสดุฯ)   

ค่าใช้สอย รวม 815,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
เช่น ค่าจ้างเหมาทําปกและเข้าเล่ม และค่าถ่ายเอกสาร 
เอกสารต่าง ๆ ของ อบจ.อุทัยธานี และค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท  (กองคลัง) 

ค่าธรรมเนียมในการรับบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรับบริการจากหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าบริการในการ
จัดเก็บขยะ ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ  
ตั้งไว้ 20,000 บาท  (กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ดังนี้
     (1)  ค่าใช้จ่ายในการรับรองหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี การมอบเงินหรือสิ่งของ
บริจาคให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
(กองคลัง)  
     (2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
ประจําเดือน  การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือคําสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ
ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น  การประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือเอกชน  และการประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้  200,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563 (กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
     (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
ตั้งไว้ 15,000 บาท (กองคลัง)      
    (2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็น
ในการเดินทางให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
ตั้งไว้ 15,000 บาท (กองพัสดุฯ)     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
เช่น ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าจัดจ้างทําสื่อ
กระจายเสียง ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าจัดทําใบประกาศ
เกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 250,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 64 และมาตรา 65  
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2)  
และ (10) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 213 ลําดับที่ 9  (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ดังนี้
     (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ตามปกติ ตั้งไว้ 40,000 บาท (กองคลัง) 
     (2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการกองคลัง ตั้งไว้ 20,000 บาท (กองคลัง)  
     (3)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ตามปกติ ตั้งไว้ 30,000 บาท (กองพัสดุฯ)  
     (4)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการกองพัสดุฯ  ตั้งไว้ 20,000 บาท  (กองพัสดุฯ)       

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้
     (1)  ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน   
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 70,000 บาท (กองคลัง) 
     (2)  ค่าแบบพิมพ์ของทางราชการที่ต้องซื้อหรือจ้างพิมพ์
จากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นและโรงพิมพ์อื่น ๆ เช่น แบบพิมพ์
ของทางราชการ ใบเสร็จรับเงิน และอื่น ๆ ตั้งไว้  
30,000 บาท (กองคลัง)   
     (3)  ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน  
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 100,000 บาท (กองพัสดุฯ)   
     (4)  ค่าแบบพิมพ์ของทางราชการที่ต้องซื้อหรือจ้างพิมพ์
จากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นและโรงพิมพ์อื่น ๆ เช่น แบบพิมพ์
ของทางราชการ ใบเสร็จรับเงิน และอื่น ๆ ตั้งไว้  
20,000 บาท  (กองพัสดุฯ)    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
     (1)  ค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
กองคลัง เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่  และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
ยานพาหนะโดยสภาพ ตั้งไว้  20,000 บาท  (กองคลัง)  
     (2)  ค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
กองพัสดุฯ  เช่น ยางรถยนต์  แบตเตอรี่  และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
ยานพาหนะโดยสภาพ ตั้งไว้  20,000 บาท 
(กองพัสดุฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้
     (1) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท
(กองคลัง)  
     (2)  ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองพัสดุฯ ตั้งไว้  20,000 บาท
(กองพัสดุฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้
     (1)  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม 
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์  และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ  ตั้งไว้  80,000 บาท  
(กองคลัง)    
     (2)  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม 
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ  ตั้งไว้  120,000 บาท  
(กองพัสดุฯ)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  ดังนี้
     (1)  ค่าโทรศัพท์ของกองคลัง  ตั้งไว้ 20,000  บาท  
(กองคลัง)   
     (2)  ค่าโทรศัพท์ของกองพัสดุและทรัพย์สิน  
ตั้งไว้ 10,000 บาท (กองพัสดุฯ)   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 896,900 บาท
งบบุคลากร รวม 830,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 830,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 830,900 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานราชการเร่งด่วน
เป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทําการปกติ  โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  5,000 บาท
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 6,000 บาท  (หน่วยตรวจสอบภายใน)  
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เช่น ค่าจ้างเหมาทําปกและเข้าเล่ม และค่าถ่ายเอกสาร  
เอกสารต่าง ๆ ของ อบจ.อุทัยธานี และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
ตั้งไว้ 5,000 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
(หน่วยตรวจสอบภายใน)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท
(หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน   
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 10,000 บาท  
(หน่วยตรวจสอบภายใน)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ 
ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ 
ตั้งไว้ 10,000 บาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ตั้งไว้ 5,000 บาท  (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 770,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันสาธารณภัยและ
ภัยอันตรายต่าง ๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์การป้องกันสาธารณภัย และภัยอันตรายต่าง ๆ  
เช่น ป้ายรณรงค์เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ สื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้และการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับสาธารณภัย
และภัยต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้  
200,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (22) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 228 ลําดับที่ 11 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
ตั้งไว้ 120,000 บาท (กองช่าง)  
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
สําหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตั้งไว้ 450,000 บาท  (กองช่าง)   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 876,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 876,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนของจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนของจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อลดอุบัติภัย
ทางท้องถนนในจังหวัดอุทัยธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่  
สงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (22)  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6/2564 หน้า 21 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)
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โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การประชุม การอบรมสัมมนา 
การจัดนิทรรศการ รวมถึงการจัดทําสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าสถานที่  ค่าจัดทําป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ  
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  ตั้งไว้ 300,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563  หน้า 12  ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 426,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น  
หมวก รองเท้า ถุงมือ ชุดดับเพลิง หน้ากากควัน  
เสื้อชูชีพ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุเครื่องแต่งกายโดยสภาพ  
ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งไว้ 150,000 บาท (กองช่าง)  

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 176,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงสําหรับใช้ในงาน
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สายดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีดน้ํา  
ถังดับเพลิง และอื่น ๆ ตั้งไว้ 176,000 บาท (กองช่าง)

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจรสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรวยจราจร  
แผงกั้นเหล็ก และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุจราจรโดยสภาพ  
ตั้งไว้ 100,000 บาท (กองช่าง)  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,485,100 บาท

งบบุคลากร รวม 5,455,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,455,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,702,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จํานวน 12 อัตรา ตั้งไว้ 4,702,500 บาท  
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 88,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ ดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท
(กองการศึกษาฯ)
     (2)  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ  
ตั้งไว้ 21,300 บาท (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
     (1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองการศึกษาฯ)
     (2)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา  ตั้งไว้ 54,000 บาท
(กองการศึกษา)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 515,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว้ 515,400 บาท
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
     (1) เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับ
ดีเด่น ตั้งไว้ 6,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 
     (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 21,500 บาท (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเวลาทําการปกติ  โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตั้งไว้ 70,000  บาท  
(กองการศึกษาฯ)   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 330,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ   
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ   
ตั้งไว้ 60,000 บาท  (กองการศึกษาฯ) 

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ ทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตามนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด  
ตั้งไว้ 10,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ดังนี้
     (1)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุด
เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
ตั้งไว้ 35,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)
     (2)  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 140,000 บาท
(กองการศึกษาฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ที่ใช้ประจําสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
ยางลบ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุสํานักงานโดยสภาพ   
ตั้งไว้ 70,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ยางรถยนต์ 
แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุยานพาหนะโดยสภาพ  
ตั้งไว้ 30,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตั้งไว้ 160,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์  
ตลับผงหมึก และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์โดยสภาพ   
ตั้งไว้ 75,000 บาท  (กองการศึกษาฯ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม และสนามกีฬาจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งไว้ 30,000 บาท (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,160,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตั้งไว้ 400,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 200 ลําดับที่ 14 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โครงการค่ายอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ตั้งไว้ 260,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 201 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)

โครงการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โครงการประกวดแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 203 ลําดับที่ 20 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 202 ลําดับที่ 18 (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 1,500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการตลาดนัดความรู้
และนิทรรศการผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 11 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการเปิดโลกกว้าง
สร้างเส้นทางสู่อาชีพ ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 12
ลําดับที่ 9 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:54 หน้า : 50/132



โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 10 
ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 3,023,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,030,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,030,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทย
ในท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขัน
ตอบปัญหาศีลธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนไทยในท้องถิ่น  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ รายละเอียดตาม
โครงการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 80,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 หน้า 10 
ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านดนตรีไทย
สู่ความเป็นเลิศ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และทักษะพื้นฐานด้านดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ  
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ 
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 300,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 195 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์  และประเพณีท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเยาวชนด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีท้องถิ่น  
เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ นิทรรศการ ค่าตอบแทน
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ รายละเอียด
โครงการตามที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 150,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 194 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ รายละเอียดตามโครงการ
ที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 195 
ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมบัณฑิตเพื่อการศึกษาหนึ่งปริญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือค่าบํารุง หรือค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียน  
นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ในเขตจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 1,400,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 196 ลําดับที่ 6  
(กองการศึกษาฯ)  

งบเงินอุดหนุน รวม 993,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 993,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" 
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็น Digital Library

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  
โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" 
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็น Digital Library 
ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 หน้า 7 
ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:54 หน้า : 53/132



โครงการพาน้องพิการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดอุทัยธานี โครงการพาน้องพิการเรียนรู้สู่โลกกว้าง   
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 198 ลําดับที่ 10 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจําสาขาอําเภอ
1  อําเภอ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดอุทัยธานี โครงการหน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําสาขาอําเภอ 
1 อําเภอ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 199  ลําดับที่ 11 (กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การแก้ไขการพูดสําหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีปัญหาทางการพูด

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดอุทัยธานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแก้ไขการพูดสําหรับเด็กพิการและเด็กที่มีปัญหา
ทางการพูด ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
หน้า 200 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:54 หน้า : 54/132



เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองอู่ไท  อําเภอ
หนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนองขุนชาติ  
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองอู่ไท  
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้ 43,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 200 
ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ)      

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนอุทัย
ธรรมานุวัตรวิทยา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้แก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ ตั้งไว้ 200,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 199 ลําดับที่ 12 
(กองการศึกษาฯ)  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,495,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,096,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,096,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,649,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 9 อัตรา ตั้งไว้ 2,649,500 บาท (กองสาธารณสุข) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 127,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ  
5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองสาธารณสุข)
     (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ  
ตั้งไว้ 42,600 บาท (กองสาธารณสุข)
     (3)  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ให้แก่ข้าราชการ จํานวน 1 ราย ในอัตราเดือนละ 1,480 บาท 
ตั้งไว้ 17,800 บาท (กองสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี้
     (1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท 
(กองสาธารณสุข)
     (2) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 2 อัตรา  ตั้งไว้ 36,000 บาท 
(กองสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 206,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุข 
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 206,200 บาท (กองสาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น  
ตั้งไว้ 10,000  บาท (กองสาธารณสุข)   

งบดําเนินงาน รวม 398,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
ราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาทําการปกติ  
โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 30,000 บาท  (กองสาธารณสุข)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ  ตั้งไว้  100,000  บาท
(กองสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารฯ  
และข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 78,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
นโยบายสําคัญของจังหวัด และการรณรงค์ตามโครงการ
ต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท (กองสาธารณสุข)

ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ําประปา จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์น้ําประปาที่ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้ 3,500 บาท
(กองสาธารณสุข)

ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 15,000 บาท
(กองสาธารณสุข)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการให้แก่ข้าราชการ  
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ  โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ ตั้งไว้ 20,000 บาท  
(กองสาธารณสุข)  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ที่ใช้ประจําสํานักงาน  
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
สํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองสาธารณสุข)   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
เช่น แอลกอฮอล์ ผ้าปิดปาก (Facemasks) น้ํายาต่าง ๆ 
และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โดยสภาพ ตั้งไว้ 30,000 บาท (กองสาธารณสุข) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม  
ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท
(กองสาธารณสุข)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 20,000 บาท (กองสาธารณสุข)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 20,000 บาท (กองสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,235,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบริหารจัดการ
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี ตําบลโคกหม้อ 
อําเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ผู้ดูแลสุนัข ค่าอาหาร ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. 
กําหนด ตั้งไว้ 500,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 
หน้า 10 ลําดับที่ 1 (กองสาธารณสุข) 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 200,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 9 ลําดับที่ 3 
(กองสาธารณสุข) 

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าสารเคมีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินการ
ตามโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด 
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 6/2564 หน้า 16 ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุข)  
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงในพื้นที่
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี เช่น ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าอาหาร ค่าสารเคมีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
สําหรับดําเนินการตามโครงการ รายละเอียดตามโครงการ
ที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 250,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (19)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 หน้า 18 ลําดับที่ 5 (กองสาธารณสุข) 

โครงการอบรมป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินการตามโครงการ  
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 6 ลําดับที่ 1 
(กองสาธารณสุข)  
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งบลงทุน รวม 417,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 417,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 117,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
6  นิ้ว จํานวน 1 บ่อ ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี  
ตําบลโคกหม้อ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 117,600 บาท 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 14 ลําดับที่ 6 (กองสาธารณสุข)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโดม 16 (คอกสุนัข) ของศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตําบลโคกหม้อ  
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด 
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564
หน้า 16 ลําดับที่ 7 (กองสาธารณสุข) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,467,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,467,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 217,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
โครงการอบรมและฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งไว้ 217,800 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 หน้า 14 ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุข)

โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
โครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 250,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 13  
ลําดับที่ 5 (กองสาธารณสุข)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคม
จังหวัดอุทัยธานี โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 11  
ลําดับที่ 4 (กองสาธารณสุข)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและช่วยเหลือ
ประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าล่วงเวลา
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้  100,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 
หน้า 20 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดฯ)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับ
ดําเนินการตามโครงการ รายละเอียดตามโครงการ
ที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 250,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 205 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี โครงการจัดงานวันคนพิการสากล  
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 206 ลําดับที่ 3  (สํานักปลัดฯ)
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลและการช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  
โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศลและการช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ยากไร้ในจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 
200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 206 ลําดับที่ 4  
(สํานักปลัดฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 500,000 บาท

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาดยาว
ไม่น้อยกว่า 5.18 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.15 เมตร
พร้อมเครื่องยนต์หางยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 22 แรงม้า
จํานวน 1 ลํา ตั้งไว้ 500,000 บาท (จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 32 ลําดับที่ 17 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:54 หน้า : 66/132



งานสวนสาธารณะ รวม 3,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก จํานวน 830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน
ดูแลบํารุงรักษาสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก  
ตั้งไว้ 830,000  บาท  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้งาน
ที่สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตั้งไว้  20,000  บาท  
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้งาน
ที่สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตั้งไว้ 50,000 บาท
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้งานที่สวนน้ําเฉลิมพระเกียติ
บึงพระชนก ตั้งไว้ 600,000 บาท (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้
ในการปรับปรุงสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก 
ตําบลเกาะเทโพ  อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้  500,000 บาท  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสูบน้ําที่สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ
บึงพระชนก ตั้งไว้ 1,200,000 บาท (กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการดําเนินการและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินการและบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดอุทัยธานี  เช่น  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
จุดรองรับขยะอันตราย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกําจัดขยะ
อันตรายชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินโครงการ รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด  ตั้งไว้  
300,000  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (11) และ (12) พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 800,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับใช้
ในโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
ตามแนวพระราชดําริ เพื่อใช้ในการดําเนินการขุดสระเก็บน้ํา  
บ่อพวงสันเขา ขุดบ่อน้ําตื้น อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง  
และจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้
ในการพัฒนาพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด ตั้งไว้ 800,000 บาท
(กองช่าง) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 6,430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,530,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการค่ายเยาวชน
อาสาพัฒนาบ้านเกิด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 300,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 172 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย  เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดนิทรรศการ
และผลงานต่าง ๆ ของ อบจ. ค่าพวงมาลา  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  ตั้งไว้  130,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 7/2564 หน้า 18 ลําดับที่ 2 (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)  

โครงการจัดทําประชาคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมตามอําเภอ
ต่าง ๆ และระดับจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดโครงการตามที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1) และ (8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 
หน้า 26 ลําดับที่ 1 (สํานักงานเลขานุการ อบจ.)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 70/132



โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ชุมชน  และ
เรือนจํา

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และเรือนจํา  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหา
สารเสพติด  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับดําเนินการ
ตามโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 400,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 170 
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดฯ)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการฝึกอบรม รายละเอียดโครงการตามที่ อบจ. 
กําหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 45 (8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 4 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดฯ) 
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  เช่น  ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสารประกอบการอบรม  
ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.
กําหนด ตั้งไว้  150,000  บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2562 หน้า 9 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)

โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบล
แก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพื้นที่ต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด  
อําเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดําริ  
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ค่าจ้างสํารวจข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน รายละเอียดตามโครงการที่ 
อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 
หน้า 30 ลําดับที่ 4 (กองช่าง)
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน   
กลุ่มสาขาอาชีพ  กลุ่ม NGO เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด  
การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาการเมือง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ   
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียด
โครงการตามที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 28 ลําดับที่ 3  
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.)    

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําท้องถิ่น  ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษา
และดูงานของผู้นําท้องถิ่น  ผู้นําชุมชน  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และประชาชน  เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของสมนาคุณ  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  
ค่าจัดทําเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม  รายละเอียดโครงการ
ตามที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 7/2564 หน้า 27 ลําดับที่ 2 (สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 
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โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
การให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทย เช่น  
ค่าเอกสารฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร  
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ 
อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 17 ลําดับที่ 1  
(สํานักงานเลขานุการ อบจ.) 

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
จัดโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 800,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 8 
ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,900,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนา  
การเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  
โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งไว้ 300,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564 หน้า 19 
ลําดับที่ 3 (สํานักปลัดฯ)

โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี
โครงการชุมชนปลอดอาชญากรรม ตั้งไว้  1,000,000  บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้า 19 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดฯ)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ปกครองนักเรียนพิการเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดอุทัยธานี  โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ผู้ปกครองนักเรียนพิการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  
ตั้งไว้  100,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 176 ลําดับที่ 12 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นดํารงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี 
"อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า" จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี  
โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นดํารงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี  
"อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า" จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 500,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 หน้า 8 
ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดฯ)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําสตรีจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
จังหวัดอุทัยธานี โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นําสตรี
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 174  ลําดับที่ 8  
(สํานักปลัดฯ)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 4,610,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,413,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,413,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,317,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับครูอาสาพัฒนากีฬา
ประจําสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานีและคนงานประจํา
สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี  รวมจํานวน 10 อัตรา  
ตั้งไว้ 1,317,500 บาท (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างประจําสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี 
ตั้งไว้  96,000  บาท (กองการศึกษาฯ)        

งบดําเนินงาน รวม 3,197,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,122,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะจ้างเหมา
ให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมา
ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ สวนไม้ประดับ  
สวนหย่อม ภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี  
และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท
(กองการศึกษาฯ)  

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 77/132



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ  
งานรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ  
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ์ งานต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  
พิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง วันสําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด
อุทัยธานี และประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริม  
การฟื้นฟู การปลูกฝังจิตสํานึก หรือการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 800,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬาจังหวัด จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ
ดูแลสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานจ้างประจําสนามกีฬาจังหวัด
และข้าราชการที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 12,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษาฯ)
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ค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง  
กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
หรือพวงมาลา  สําหรับวางอนุสาวรีย์  หรือใช้ในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ  งานรัฐพิธี 
และพิธีต่าง ๆ งานต้อนรับและงานอื่น ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้  
พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์  
หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสต่าง ๆ งานรัฐพิธีและพิธีต่าง ๆ งานต้อนรับ
และงานอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจําเป็นต้องใช้   
ตั้งไว้ 10,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 1,000,000  บาท  
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ในงาน
ของสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 5,000 บาท
(กองการศึกษาฯ)       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้
ในงานของสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เช่น  
ไม้กวาด น้ํายาทําความสะอาด และวัสดุอื่น ๆ 
ที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ  
ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองการศึกษาฯ)        
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับซ่อมแซม บํารุงรักษา
สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เช่น ปูน อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ 
สี และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้างโดยสภาพ ตั้งไว้ 75,000 บาท  
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของเครื่องตัดหญ้าและรถตัดหญ้าที่ใช้ประจําสนาม
กีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 20,000 บาท   
(กองการศึกษาฯ)   

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ 
ไม้ดอกไม้ประดับ ปุย วัสดุเพาะชํา ดินปลูกต้นไม้  ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุการเกษตรโดยสภาพ  
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ตั้งไว้  60,000  บาท  
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ สําหรับใช้
ในงานของสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี เช่น ลูกฟุตบอล  
ตาข่าย และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุกีฬาโดยสภาพ   
ตั้งไว้ 80,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 785,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 600,000 บาท (กองการศึกษาฯ)  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 170,000 บาท  (กองการศึกษาฯ) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสนามกีฬาจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งไว้ 15,000 บาท (กองการศึกษาฯ)   

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 80/132



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 9,590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกรีฑา อบจ.อุทัยธานี จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกรีฑา 
อบจ.อุทัยธานี เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 184 ลําดับที่ 18
(กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง อบจ.อุทัยธานี ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 
อบจ.อุทัยธานี ต่อต้านยาเสพติด เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ 
อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 60,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ลําดับที่ 19  
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ “ง่ามยาง หนังสติ๊ก” จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เพื่อการอนุรักษ์ ง่ามยาง หนังสติ๊ก กระสุนคัน ปืนยางโบราณ  
เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ   
ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 70,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ลําดับที่ 21 (กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  ประชาชน  ต้านยาเสพติด
"อุทัยธานี  เกมส์"

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด “อุทัยธานี เกมส”์ เช่น เงินรางวัล 
ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ 
อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ลําดับที่ 20 กองการศึกษาฯ)     

โครงการแข่งขันแบดมินตัน อบจ.อุทัยธานี ต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 
อบจ.อุทัยธานี ต้านยาเสพติด เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล  
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียด
ตามที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 70,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 184  
ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.อุทัยธานี คัพ” จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตซอล 
“อบจ.อุทัยธานี คัพ” เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 250,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 184 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันฟุตบอล  “อบจ.จูเนียร์ คัพ” จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
“อบจ.จูเนียร์ คัพ” เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 178 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันฟุตบอล  “อบจ.อุทัยธานี คัพ” จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
“อบจ.อุทัยธานี คัพ” เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 300,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 179 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “อบจ.อุทัยธานี คัพ” จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส
“อบจ.อุทัยธานี คัพ” เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด 
ตั้งไว้ 160,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 186 ลําดับที่ 22 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
ต้านยาเสพติด เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดการแข่งขัน 
ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่มเพื่อบํารุงสุขภาพ ค่าเช่าเครื่องปั่น
ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้  
400,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 182 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเพณี  วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
และการละเล่นของชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุทัยธานี
เช่น ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด  ตั้งไว้ 80,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4/2563 หน้า 34 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจําวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
โดยการใช้จักรยาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัด
โครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 177 ลําดับที่ 1  
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 7,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี  สหวิทยาเขตสะแกกรัง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  สหวิทยาเขต
สะแกกรัง ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 8 ลําดับที่ 5  
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี  สหวิทยาเขตอู่ไท

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
สหวิทยาเขตอู่ไท ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 6 
ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี สหวิทยาเขตพนารักษ์

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
สหวิทยาเขตพนารักษ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 7
ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 600,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 4 
ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ
กลุ่มโรงเรียน (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน ตั้งไว้ 1,600,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 189  ลําดับที่ 28 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ
กลุ่มโรงเรียน (สพป.อุทัยธานี เขต 2)

จํานวน 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศระดับกลุ่มโรงเรียน ตั้งไว้ 2,600,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 188 ลําดับที่ 26 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.อุทัยธานี เขต 1)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตั้งไว้ 400,000 บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 190 ลําดับที่ 31
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.อุทัยธานี เขต 2)

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตั้งไว้ 400,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 191 
ลําดับที่ 33 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด
อุทัยธานี ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 191 ลําดับที่ 32  
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 6,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญเดือนสาม 
สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการ เงินรางวัลในการแข่งขันและการประกวด
ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดสถานที่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการจัดงาน รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.
กําหนด ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 180 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
เงินรางวัลการประกวดและการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดงาน รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. 
กําหนด ตั้งไว้  1,200,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 หน้า 17 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
เช่น ค่าจัดสถานที่  เงินรางวัล ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดงาน 
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 181 
ลําดับที่ 9 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  
และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน  
ของรางวัล การละเล่นพื้นเมือง ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการจัดงาน รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. 
กําหนด ตั้งไว้  100,000  บาท  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 181 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเผยแพร่ธรรมะ
และปฏิบัติธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจัย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการจัดอบรม รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 200,000 บาท  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 180 ลําดับที่ 7  
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเผยแพร่ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเผยแพร่ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการจัดงาน รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด   
ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 181 ลําดับที่ 11 
(กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ของเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่ากระเปาเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
จัดโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 182 ลําดับที่ 12 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เช่น ค่าจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดการแสดงความสามารถของนักเรียน  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ 
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 700,000 บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 183 
ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงาน
กาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี  
โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 2,000,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 188 
ลําดับที่ 25 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 92/132



โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อุทัยธานี ชัยนาท โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 5/2564 หน้า 9 ข้อ 6
(กองการศึกษาฯ)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดอุทัยธานี เช่น จัดทําป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ป้ายบอกทาง  
ป้ายแนะนํา แผ่นพับ หรือคู่มือแนะนําแหล่งท่องเที่ยว
ที่สําคัญของจังหวัดอุทัยธานี รวมถึงการจัดทําสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ และสิ่งที่ได้มาซึ่งบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้  400,000  บาท 
(สํานักปลัดฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง 
เช่น ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจัดนิทรรศการ  
ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด 
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี เช่น ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเช่า
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดฝึกอบรม  
รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  ตั้งไว้  
100,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 150 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดฯ)  
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
จัดโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 3,700,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับ
ใช้งานที่ตําบลแก่นมะกรูด ตั้งไว้ 100,000 บาท 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับ
ใช้งานที่ตําบลแก่นมะกรูด 
ตั้งไว้ 100,000 บาท (กองช่าง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ดังนี้
     (1)  ค่าจัดซื้อต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ไม้ใบขนาดใหญ่  
สําหรับปลูกให้ความร่มรื่น ร่มเงา และความสวยงามที่สวนน้ํา
เฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก  และที่ตําบลแก่นมะกรูด 
อําเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้  2,500,000  บาท
(สํานักปลัดฯ)
     (2)  ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ในการเพาะชํา
และเพาะพันธุ์กล้า สําหรับใช้ที่สวนน้ําเฉลิมพระเกียรติ
บึงพระชนก และที่ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี และใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เช่น เมล็ดพันธุ์พืช  ถุงดํา  ดินปลูก  แกลบดํา กระถาง  
และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการเพาะชํา  ตั้งไว้  800,000  บาท
(กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับประดับตกแต่ง
สวนพฤกษชาติ ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 200,000 บาท (สํานักปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนํา
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง  
ป้ายแนะนําแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียด
และรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด  
ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 150 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 40,571,400 บาท

งบบุคลากร รวม 29,608,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 29,608,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 9,333,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จํานวน 33 อัตรา ตั้งไว้ 9,333,800 บาท  (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 301,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ  ดังนี้
     (1) ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  
ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองช่าง) 
     (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ   
ตั้งไว้ 234,300 บาท (กองช่าง)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 175,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ดังนี้
     (1) เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว้ 67,200 บาท (กองช่าง)  
     (2) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 
1,500 บาท จํานวน 6 อัตรา ตั้งไว้ 108,000 บาท  
(กองช่าง)          

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 320,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 320,700 บาท
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 18,044,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง  
จํานวน 125 อัตรา ตั้งไว้ 18,044,400 บาท (กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,432,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้
     (1) เงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างที่มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับ
ดีเด่น ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองช่าง) 
     (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
ตั้งไว้ 1,382,800 บาท (กองช่าง) 

งบดําเนินงาน รวม 10,963,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับ
คําสั่งให้ปฏิบัติงานราชการเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษนอกเวลา
ทําการปกติ โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ  
ตั้งไว้ 120,000 บาท (กองช่าง)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิกตามสิทธิ
และระเบียบของทางราชการ ตั้งไว้ 370,000 บาท   
(กองช่าง)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา โดยเบิกตามสิทธิและระเบียบ
ของทางราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท (กองช่าง)     

ค่าใช้สอย รวม 8,900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวและถ่ายเอกสารแบบเแปลน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวและถ่ายเอกสาร
แบบแปลนงานสํารวจและออกแบบก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 150,000 บาท   
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จําเป็นในการเดินทางให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  
และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งหรือได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (กองช่าง) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี้
     (1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ดี ตั้งไว้ 150,000 บาท  (กองช่าง)   
     (2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติราชการ
ของกองช่าง ตั้งไว้ 800,000 บาท (กองช่าง)  
     (3) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล
และเครื่องยนต์ ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงอื่น ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง ให้มีสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
ตั้งไว้ 7,300,000 บาท (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 1,266,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ที่ใช้ประจํา
สํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ  
ที่เป็นวัสดุสํานักงานโดยสภาพ ตั้งไว้ 150,000 บาท
(กองช่าง)   
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ  
ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ  
สําหรับศูนย์เครื่องจักรกล อาคารทดสอบวัสดุ อาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์บริการด้านการเกษตร
และปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 50,000 บาท (กองช่าง)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์
ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง ตั้งไว้ 830,000 บาท
(กองช่าง)  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด  
ขาตั้งกล้อง เลนส์ แบตเตอรี่ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่โดยสภาพ ตั้งไว้ 56,000 บาท  (กองช่าง)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์  
ตลับผงหมึก โปรแกรมสําเร็จรูป และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์โดยสภาพ ตั้งไว้ 180,000 บาท (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 107,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง ศูนย์เครื่องจักรกล  
และศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 30,000 บาท  (กองช่าง) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ศูนย์เครื่องจักรกล  
อาคารทดสอบวัสดุ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 77,000 บาท (กองช่าง)   
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งานก่อสร้าง รวม 109,515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,030,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 7,673,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการในการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 4,423,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน งานซ่อมแซม
ระบบประปาชนบท/ประปาหมู่บ้าน และประปาอื่น ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี งานพัฒนาและเป่าล้างบ่อบาดาล  
งานซ่อมสร้างถนนลาดยาง งานสํารวจและออกแบบ
และงานซ่อมแซมถนน  สะพานและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งไว้ 4,423,000 บาท 
(กองช่าง)

ค่าจ้างออกแบบอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ตั้งไว้ 3,200,000 บาท (กองช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพวัสดุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพวัสดุในส่วนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีไม่สามารถทดสอบได้ 
เช่น ค่าออกแบบส่วนผสมสําหรับงานก่อสร้างและซ่อมบํารุง
ถนนลาดยางซึ่งเป็นงานจัดทําเอง ตั้งไว้ 50,000 บาท
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 32,357,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้
     (1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสํารวจ ออกแบบ  
เขียนแบบ และทดสอบวัสดุ ของกองช่าง เช่น ไม้รวก  
สี ตะปู ค้อน เครื่องวัด ตลับเมตร และวัสดุอื่น ๆ  
ที่จําเป็นต้องใช้ในงานช่าง ตั้งไว้ 150,000 บาท (กองช่าง)
     (2) ค่าวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ํา 
อิฐ หิน ปูน  ทราย และอื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง  
ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
งานช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ประชาชนในท้องที่อําเภอต่าง ๆ และงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ขอรับความช่วยเหลือ  
ตั้งไว้ 7,850,000 บาท  (กองช่าง) 
     (3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ระบบประปาชนบท/ประปาหมู่บ้าน และประปาอื่น ๆ และวัสดุ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 520,000 บาท (กองช่าง) 
     (4) ค่าวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน สะพาน  
และสิ่งก่อสร้างประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รวมทั้งที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หินคลุก 
ยางแอสฟัลต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งไว้ 3,700,000 บาท (กองช่าง)
     (5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตีเส้นจราจรถนนลาดยาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 3,000,000 บาท  (กองช่าง)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและวัสดุเครื่องจักรกล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตั้งไว้ 7,000,000 บาท
(กองช่าง)  

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 102/132



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้        
    (1) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเครื่องจักรกล
และเครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซม
สิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตลอดจนการบูรณะแหล่งน้ํา และการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 8,500,000 บาท (กองช่าง)      
     (2) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเครื่องยนต์  
เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมบํารุงรักษา
ระบบประปา ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างประกอบที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
รวมทั้งได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ตั้งไว้ 800,000 บาท (กองช่าง)   
     (3) ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเครื่องยนต์  
เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งไว้ 800,000 บาท (กองช่าง) 

วัสดุสํารวจ จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุสํารวจ
โดยสภาพ ตั้งไว้ 37,000 บาท (กองช่าง) 

งบลงทุน รวม 69,485,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 835,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อสัญญาณจราจรไฟกระพริบ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณจราจรไฟกระพริบโซล่าเซลล์  
ชนิด 10 วัตต์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ พร้อมเสา จํานวน 25 ชุด 
ชุดละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 500,000 บาท  (จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 280 ลําดับที่ 73 (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตและเหล็ก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตและเหล็ก 
ชนิดแบตเตอรี่  ขนาดใบ 9 นิ้ว ขนาดแบตเตอรี่ 18 โวลต์ 
รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 35,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 55,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 55,500 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืด (Flow Cup Viscometer) จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืด (Flow Cup 
Viscometer) สามารถวัดความหนืดของวัสดุยาง โดยวิธี 
Viscosity Cups ตามมาตรฐาน DIN 53211 Viscosity 
Cups ทําจากวัสดุทองเหลือง รูด้านล่างเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3.5 มิลลิเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 7,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)
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จัดซื้อเครื่องทดสอบหาค่ากําลังต้านของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย 
(Concrete test Hammer Digital)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบหาค่ากําลังต้านของคอนกรีต
แบบไม่ทําลาย (Concrete test Hammer Digital) 
สามารถแสดงค่าที่ได้บนหน้าจอ LED ขนาด 176 x 220 dpi 
พร้อมเสียงบอกค่าเป็นภาษาอังกฤษและเพิ่มแสงสว่าง
ที่หน้าจอได้ รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งไว้ 50,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

จัดซื้อเครื่องมือสําหรับเตรียมชิ้นงานทดสอบ (ยาง) (Stability 
Compaction Hammer)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือสําหรับเตรียมชิ้นงาน
ทดสอบ (ยาง) (Stability Compaction Hammer) 
ตัวขาทําจากไม้เนื้อแข็ง มีฐานเหล็กรองรับด้านบน
และด้านล่าง สูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร ฐานเหล็ก
กว้าง 26 x 26 เซนติเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 50,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 105/132



จัดซื้อเครื่องแยกเหวี่ยงแอสฟัลต์ (Asphalt Centrifuge Extractor) จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแยกเหวี่ยงแอสฟัลต์ (Asphalt 
Centrifuge Extractor) เพื่อกําหนดเปอร์เซ็นต์ของน้ํามันดิน
บิทูมินในส่วนผสมแอสฟัลต์บิทูนัส ขนาดแรงดันไฟฟ้า
200 โวลท์ ความเร็วในการหมุน 1,000-3,000 รอบ/นาที
ขนาดความสูง 526 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 
350 มิลลิเมตร รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 65,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง)

จัดซื้อไม้สตาฟ จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตาฟอลูมิเนียมแบบชัก 
ขนาดยาว 4 เมตร จํานวน 2 อัน ๆ ละ 3,500 บาท   
ขนาดยาว 5 เมตร จํานวน 2 อัน ๆ ละ 3,500 บาท 
และขนาดยาว 7 เมตร จํานวน 1 อัน ๆ ละ 4,500 บาท  
ตั้งไว้ 18,500 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 54,000 บาท (รายละเอียดคุณลักษณะและราคา
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 68,650,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตําบลป่าอ้อ - หมู่ที่ 12,6 ตําบล
ทุ่งนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตําบลป่าอ้อ - 
หมู่ที่ 12,6 ตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
ขนาดดาดคอนกรีตยาว 300 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 15 ลําดับที่ 19 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ํา  สายหมู่ที่ 6 
ตําบลน้ําซึม - ทางหลวงหมายเลข 333 อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมระบบระบายน้ํา สายหมู่ที่ 6 ตําบลน้ําซึม - 
ทางหลวงหมายเลข 333 อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร  
ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพพื้นทางเดิม)  ตั้งไว้  2,000,000  บาท เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 6 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อน.ถ.1-0054 บ้านวังมะค่า - 
บ้านเขาลูกโล่ ตําบลวังหิน อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย อน.ถ.1-0054 บ้านวังมะค่า - บ้านเขาลูกโล่ ตําบลวังหิน
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 390 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
หน้า 18 ลําดับที่ 26 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตําบลระบํา - หมู่ที่ 
2,11 ตําบลป่าอ้อ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1
ตําบลระบํา - หมู่ที่ 2,11 ตําบลป่าอ้อ อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 13 
ลําดับที่ 15 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 108/132



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 12 ตําบลเมืองการุ้ง - 
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่คลองเคียน อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 12 
ตําบลเมืองการุ้ง - หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านใหม่คลองเคียน 
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
หน้า 18 ลําดับที่ 25 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 ตําบลหนองกระทุ่ม 
อําเภอทัพทัน - หมู่ที่ 8 ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 15 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอทัพทัน - หมู่ที่ 8 
ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร  หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยน
แปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 10 ลําดับที่ 10 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตําบลสะแกกรัง - 
เชื่อมเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี (สายหลังโรงเรียนอุทัยวิทยาคม)

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2
ตําบลสะแกกรัง - เชื่อมเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (สายหลังโรงเรียน
อุทัยวิทยาคม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ยาว 360 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 7
ลําดับที่ 3 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตําบลหนองนางนวล 
อําเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 2 ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 2 ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง - หมู่ที่ 2
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ยาว 440 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 8
ลําดับที่ 6 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตําบลเขากวางทอง - 
หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 
ตําบลเขากวางทอง - หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งโพ อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,920 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 9
ลําดับที่ 8 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตําบลตลุกดู่ 
อําเภอทัพทัน - หมู่ที่ 6 ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 
ตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน - หมู่ที่ 6 ตําบลเขากวางทอง 
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 11 ลําดับที่ 11 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 111/132



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตําบลลานสัก - หมู่ที่ 
13 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 
ตําบลลานสัก - หมู่ที่ 13 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 460 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,760 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 13 
ลําดับที่ 16 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตําบลสุขฤทัย - หมู่ที่ 5 
ตําบลห้วยคต อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 
ตําบลสุขฤทัย - หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยคต อําเภอห้วยคต 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,820 ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้  2,000,000  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 19 
ลําดับที่ 27 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตําบลบ้านบึง - หมู่ที่ 9 
ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 
ตําบลบ้านบึง - หมู่ที่ 9 ตําบลทัพหลวง อําเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 16 
ลําดับที่ 21 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตําบลหนองสรวง - 
หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 
ตําบลหนองสรวง - หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งโพ อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 9
ลําดับที่ 7 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 113/132



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตําบลทัพทัน - หมู่ที่ 7 
ตําบลหนองกลางดง อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6
ตําบลทัพทัน - หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกลางดง อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,800 ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 10 
ลําดับที่ 9 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตําบลโนนเหล็ก - หมู่ที่ 
1 ตําบลดอนขวาง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหมู่ที่ 6 ตําบลโนนเหล็ก - หมู่ที่ 1 ตําบลดอนขวาง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด
(ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 7 
ลําดับที่ 4 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ตําบลบ้านไร่ - หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านไร่  (หลังเทศบาลตําบลบ้านไร่) อําเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 
ตําบลบ้านไร่ - หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านไร่ (หลังเทศบาลตําบลบ้านไร่) 
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
หน้า 15 ลําดับที่ 20 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตําบลทัพหลวง - หมู่ที่ 
5 ตําบลห้วยแห้ง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 
ตําบลทัพหลวง - หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยแห้ง อําเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ยาว 410 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,460 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้  2,000,000  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 17 
ลําดับที่ 23 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ตําบลประดู่ยืน - หมู่ที่ 
2 ตําบลน้ํารอบ อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7
ตําบลประดู่ยืน - หมู่ที่ 2 ตําบลน้ํารอบ อําเภอลานสัก  
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ 
อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้  2,000,000  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 14  
ลําดับที่ 17 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 ตําบลหนองบ่มกล้วย - 
หมู่ที่ 5 ตําบลหูช้าง อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9
ตําบลหนองบ่มกล้วย - หมู่ที่ 5 ตําบลหูช้าง อําเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. 
กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 17 
ลําดับที่ 24 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 19 ตําบลไผ่เขียว  - หมู่ที่ 
12 ตําบลบ่อยาง อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 19 ตําบลไผ่เขียว - หมู่ที่ 12 ตําบลบ่อยาง 
อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด
(ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้  2,000,000  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 12
ลําดับที่ 13 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 ตําบลบ่อยาง - หมู่ที่ 17 
ตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 5 ตําบลบ่อยาง - หมู่ที่ 17 ตําบลไผ่เขียว 
อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง  
6 เมตร  ยาว 400 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด
(ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้  2,000,000  บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 12 
ลําดับที่ 14 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2564  14:30:55 หน้า : 117/132



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9,6 ตําบลหนองหลวง 
อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี - หมู่ที่ 16 ตําบลวังม้า อําเภอ
ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมู่ที่ 9,6 ตําบลหนองหลวง อําเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี - หมู่ที่ 16 ตําบลวังม้า อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้  2,000,000  บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8)  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 11 ลําดับที่ 12 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตําบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 
7 ตําบลคอกควาย อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal  
สายหมู่ที่ 2,7 ตําบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ตําบลคอกควาย 
อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 620 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,720 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด 
(ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้  2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 16 ลําดับที่ 22 (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายหมู่ที่ 8 ตําบลหนองไผ่ อําเภอ
หนองขาหย่าง - หมู่ที่ 8 ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 8 
ตําบลหนองไผ่ อําเภอหนองขาหย่าง - หมู่ที่ 8 
ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร  หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบจ. กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
พื้นทางเดิม)  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา   45 (8)  พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 8 ลําดับที่ 5 (กองช่าง)

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ 10 
บ้านหนองบัว ตําบลหนองยาง - ตําบลหนองนางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตําบลหนองยาง - 
ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  คสล.ขนาด 2 ช่อง 
1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 1  แห่ง รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 500,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564  หน้า 20 ลําดับที่ 29 (กองช่าง)
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ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ 5 
ตําบลทุ่งนางาม - หมู่ที่ 1 ตําบลป่าอ้อ อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งนางาม - หมู่ที่ 1 
ตําบลป่าอ้อ  อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 ช่อง 
1.80 x 1.80 เมตร ยาว 12 เมตร จํานวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 14 
ลําดับที่ 18 (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านร่องบง - บ้านสุขฤทัย 
อําเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
สายบ้านร่องบง - บ้านสุขฤทัย  อําเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,240 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบจ.กําหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพพื้นทางเดิม) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8)  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 19 
ลําดับที่ 28 (กองช่าง)
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ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองโป่ง - บ้านเขาขาด อําเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal  
สายบ้านคลองโป่ง - บ้านเขาขาด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 
1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร โดยจัดซื้อ
วัสดุที่ใช้ในการซ่อมสร้าง  น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
และค่าบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และใช้เครื่องจักรกล อบจ. 
ดําเนินการรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด 
ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45(8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 108 ลําดับที่ 84 (กองช่าง)

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - 
บ้านหนองพังค่า อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 333 - บ้านหนองพังค่า 
อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร  โดยจัดซื้อวัสดุ
ที่ใช้ในการซ่อมสร้าง น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าบํารุง
รักษาเครื่องจักรกล และใช้เครื่องจักรกล อบจ. ดําเนินการ 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด 
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120 ลําดับที่ 96 (กองช่าง)
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ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 1,7 ตําบลท่าซุง อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - หมู่ที่ 3 ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายหมู่ที่ 1,7 
ตําบลท่าซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี - หมู่ที่ 3 
ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด 
(ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม) 
ตั้งไว้ 5,000,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 6 
ลําดับที่ 2 (กองช่าง)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชํารุดเสียหาย
โดยจัดซื้อวัสดุ เช่น ดินลูกรัง  หินคลุก หินเบอร์  ขนาดต่าง ๆ 
ยางแอสฟัลท์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.อน. ดําเนินการรายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 2,500,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 86 ลําดับที่ 42 (กองช่าง)
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ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตรภายในศูนย์บริการ
ด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุทางการเกษตร
ภายในศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบจ. กําหนด  ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง) 

ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ ศูนย์เครื่องจักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 500,000 บาท เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี และบริเวณ 
โดยรอบ

จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมืองพระชนกจักรี
และบริเวณโดยรอบ รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด 
ตั้งไว้ 3,500,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6/2564 หน้า 28 
ลําดับที่ 2 (กองช่าง)
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K ) และเงินจ่ายคืนค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง
ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างและ
ผู้ประกอบอาชีพอื่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 (กองช่าง)  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 6,831,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,831,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,631,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างจัดทําเอกสารข้อมูลด้านการเกษตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารข้อมูล
เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่  
เศรษฐกิจพอเพียง สารปรับปรุงดิน น้ําหมักชีวภาพ  
และสารป้องกันศัตรูพืช และสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เช่น โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และอื่น ๆ  
ตั้งไว้ 100,000 บาท (กองช่าง) 

ค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน 331,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีและที่ได้รับการถ่ายโอน
จากส่วนราชการต่าง ๆ ตั้งไว้ 331,200 บาท (กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และ
จัดนิทรรศการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริและด้านอื่น ๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดนิทรรศการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
และด้านอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการ ค่าจัดทําป้าย เอกสารและแผ่นพับ
เพื่อเผยแพร่ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 146 ลําดับที่ 11 (กองช่าง)  
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โครงการจัดทําสารปรับปรุงดิน น้ําหมักชีวภาพ และพืชสมุนไพร 
ป้องกันศัตรูพืช

จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทํา
สารปรับปรุงดิน น้ําหมักชีวภาพและพืชสมุนไพรป้องกัน
ศัตรูพืช เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุอื่น ๆ 
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ค่าวัสดุสําหรับบรรจุ
สารปรับปรุงดินอัดเม็ด น้ําหมักชีวภาพ  ภาชนะในการ
หมักน้ําหมักชีวภาพ ด้ายเย็บกระสอบ พาเลทวางสาร
ปรับปรุงดินอัดเม็ด และอุปกรณ์อื่น ๆ ค่าวัสดุป้องกัน
อันตรายภายในโรงงานและสวมใส่ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลสําหรับคนงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาศึกษาดูงาน 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทําความสะอาดโรงงาน  
สํานักงาน ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดําเนินการ
ตามโครงการ ค่าทําความสะอาดในสํานักงาน โรงงาน 
รวมทั้งบริเวณโดยรอบ ค่าเชื้อเพลิงในการอบสารปรับปรุงดิน 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล 
เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการผลิต ค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาอะไหล่เครื่องจักรกล และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าและประปาในสํานักงาน โรงงาน  รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด ตั้งไว้ 1,500,000 บาท  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 143 ลําดับที่ 7 (กองช่าง)
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โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดโครงการส่งเสริม
แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

จํานวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร
และประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ เช่น ค่ารางวัลประกวดแข่งขัน 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่  
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจัดทําเอกสาร  
ค่ากระเปาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
จัดฝึกอบรม รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด
ตั้งไว้  3,500,000 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 145 ลําดับที่ 10 (กองช่าง)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ดังนี้
     (1)  ค่าไฟฟ้าสําหรับโรงงานผลิตสารปรับปรุงดิน  
รวมถึงอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในบริเวณ
ศูนย์บริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตั้งไว้ 200,000 บาท  
     (2)  ค่าไฟฟ้าสําหรับงานสูบน้ําของสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน 
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท (กองช่าง)  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 7,550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแม่น้ําสะแกกรังตั้งแต่   วัดขุมทรัพย์ อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี - อําเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท  
และคลองสาขาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี  โดยจ่ายเป็น
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าวัสดุยานพาหนะ
ของเครื่องจักรกล  ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เครื่องจักรกลของ 
อบจ.ดําเนินการ  รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด  
ตั้งไว้  700,000 บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 45 (7), (8)  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (12),
(16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า 140 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)  
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โครงการปลูกป่าชุมชนและเฝ้าระวังฟื้นฟูดูแลรักษาป่า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน
และเฝ้าระวังฟื้นฟูดูแลรักษาป่า  โดยการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกป่าและดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่า  
พร้อมทั้งจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้สําหรับปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด
อุทัยธานี  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายชื่อโครงการ  
ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะ  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  ค่าจัดทําเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ  รายละเอียดตาม
โครงการที่ อบจ.กําหนด  ตั้งไว้  500,000  บาท  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  
มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 17 (5) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 142 ลําดับที่ 4 (กองช่าง)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับฝายชะลอน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับฝายชะลอน้ํา เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
การก่อสร้างฝาย  เพื่อให้ความรู้กับผู้ร่วมโครงการ  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  รายละเอียด
ตามโครงการที่ อบจ. กําหนด  ตั้งไว้  50,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8)  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 17 (5)     
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 142 ลําดับที่ 5 (กองช่าง)

โครงการเฝ้าระวังติดตามการตรวจคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา
แบบมีส่วนร่วม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวัง
ติดตามการตรวจคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสายหลักในจังหวัดอุทัยธานี
ให้มีคุณภาพโดยใช้วิธีการพิทักษ์รักษาแบบมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมถึงตรวจคุณภาพ
น้ําประปาชนบท/หมู่บ้าน และประปาต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับ
การถ่ายโอน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดซื้อ
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง รายละเอียดตามที่ อบจ.กําหนด  
ตั้งไว้ 100,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา17 (5)  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 141 
ลําดับที่ 3 (กองช่าง)   
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและบริหารจัดการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบจ.กําหนด 
ตั้งไว้ 200,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2232 ลงวันที่ 7 มิถุนายน  
2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 6/2564 หน้า 6 ลําดับที่ 1 (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 6,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน หมู่ที่ 10
บ้านหนองบัว ตําบลหนองยาง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี - อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนสําหรับให้น้ําล้นผ่าน หมู่ที่ 10 
บ้านหนองบัว ตําบลหนองยางอําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี - อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว  17 เมตร  รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 500,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564 หน้า 5 ลําดับที่ 2 (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ําในเขตพื้นที่อําเภอห้วยคต  อําเภอบ้านไร่  
อําเภอสว่างอารมณ์  และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายชะลอน้ําในเขตพื้นที่อําเภอห้วยคต 
อําเภอบ้านไร่ อําเภอสว่างอารมณ์ และอําเภอลานสัก  
จังหวัดอุทัยธานี โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการดําเนินการ  
รายละเอียดตามที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้  500,000 บาท  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (5) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143 ลําดับที่ 6 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 2 บ้านพุหล่ม ตําบลลานสัก - ตําบลประดู่ยืน 
อําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก 
หมู่ที่ 2 บ้านพุหล่ม ตําบลลานสัก - ตําบลประดู่ยืน 
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ก่อสร้างระบบส่งน้ํา
ด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ยาว 720 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบจ. กําหนด ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 (8) 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (16) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 6/2564 หน้า 5 ลําดับที่ 3 (กองช่าง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 80,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,284,600

เงินสํารองจาย 3,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัด

100,000

คาบํารุงสมาคมองค์การ
บริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย

239,500

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

400,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

457,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

7,182,600

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 80,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,284,600

เงินสํารองจาย 3,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้
ขององค์การบริหารสวน
จังหวัด

100,000

คาบํารุงสมาคมองค์การ
บริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย

239,500

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

400,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

457,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

7,182,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัด
อุทัยธานี

1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

300,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,865,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

300,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,399,400

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,100,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 4,810,400 515,400 206,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

27,705,000 4,702,500 2,649,500

เงินประจําตําแหนง 1,016,400 121,200 103,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

899,800 88,500 127,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัด
อุทัยธานี

1,000,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

300,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

5,865,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

300,000

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,399,400

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารสวน
จังหวัด

1,100,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 320,700 320,700

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,317,500 18,044,400 24,893,900

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

9,333,800 44,390,800

เงินประจําตําแหนง 175,200 1,416,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

301,500 1,417,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

231,600 27,500 10,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 2,230,000 330,000 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

385,000 70,000 30,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

6,850,000

คาเบี้ยประชุม 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

326,000 60,000 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

60,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 840,000 120,000 175,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

96,000 1,432,800 1,797,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 370,000 3,030,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

120,000 605,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

6,850,000

คาเบี้ยประชุม 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

200,000 636,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

60,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000,000 8,250,000 10,405,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

800,000 1,200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดทําปายโฆษณา
เผยแพรประชาสัมพันธ์

100,000

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์

20,000

คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์สงเสริมการทอง
เที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

คาจัดทําเอกสารเผย
แพรทางวิชาการ

10,000

คาจ้างจัดทําเอกสาร
ข้อมูลด้านการเกษตร

คาจ้างถายแบบ
พิมพ์เขียวและถายเอก
สารแบบเแปลน

คาจ้างที่ปรึกษา 50,000

คาจ้างเหมาดูแลบํารุง
รักษาสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟา

คาจ้างเหมาดูแลบํารุง
รักษาสวนน้ําเฉลิมพระ
เกียรติบึงพระชนก

830,000

คาจ้างเหมาบริการ 950,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดทําปายโฆษณา
เผยแพรประชาสัมพันธ์

100,000

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์

20,000

คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์สงเสริมการทอง
เที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

400,000 400,000

คาจัดทําเอกสารเผย
แพรทางวิชาการ

10,000

คาจ้างจัดทําเอกสาร
ข้อมูลด้านการเกษตร

100,000 100,000

คาจ้างถายแบบ
พิมพ์เขียวและถายเอก
สารแบบเแปลน

150,000 150,000

คาจ้างที่ปรึกษา 50,000

คาจ้างเหมาดูแลบํารุง
รักษาสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟา

331,200 331,200

คาจ้างเหมาดูแลบํารุง
รักษาสวนน้ําเฉลิมพระ
เกียรติบึงพระชนก

830,000

คาจ้างเหมาบริการ 300,000 1,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการใน
การซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน

คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

1,500,000

คาจ้างออกแบบอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

คาชดใช้ความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทนผู้
ประสบภัย

50,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 300,000

คาเชาหม้อแปลงไฟฟา 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการใน
การซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐาน

4,423,000 4,423,000

คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานที่
ราชการ

1,500,000

คาจ้างออกแบบอาคาร
สํานักงานองค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

3,200,000 3,200,000

คาชดใช้ความเสียหาย
หรือคาสินไหมทดแทนผู้
ประสบภัย

50,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 300,000

คาเชาหม้อแปลงไฟฟา 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน 
ของนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด ข้า
ราชการ และพนักงาน
จ้าง

500,000

คาใช้จายในการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง

1,000,000

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยรถยนต์

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

320,000 20,000 20,000

คาใช้จายในการทดสอบ
คุณภาพวัสดุ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน 
ของนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด ข้า
ราชการ และพนักงาน
จ้าง

500,000

คาใช้จายในการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา
หรือศึกษาดูงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง

1,000,000

คาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยรถยนต์

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

500,000 860,000

คาใช้จายในการทดสอบ
คุณภาพวัสดุ

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ดูแลสนามกีฬาจังหวัด

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาติดตั้งมิเตอร์น้ํา
ประปา

3,500

คาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา 15,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน

50,000

คาธรรมเนียมในการรับ
บริการ

20,000

คาพานพุมดอกไม้  พาน
ประดับพุมดอกไม้  พาน
พุมเงินพุมทอง  
กรวยดอกไม้  พวงมาลัย 
 ชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  
หรือพวงมาลา  สําหรับ
วางอนุสาวรีย์  หรือใช้
ในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาส
ตาง ๆ  งานรัฐพิธี 
และพิธีตาง ๆ งานต้อน
รับและงานอื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ดูแลสนามกีฬาจังหวัด

12,000 12,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาติดตั้งมิเตอร์น้ํา
ประปา

3,500

คาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา 15,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียน

50,000

คาธรรมเนียมในการรับ
บริการ

20,000

คาพานพุมดอกไม้  พาน
ประดับพุมดอกไม้  พาน
พุมเงินพุมทอง  
กรวยดอกไม้  พวงมาลัย 
 ชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  
หรือพวงมาลา  สําหรับ
วางอนุสาวรีย์  หรือใช้
ในการจัดงาน  
การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาส
ตาง ๆ  งานรัฐพิธี 
และพิธีตาง ๆ งานต้อน
รับและงานอื่น ๆ

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

โครงการแขงขันกรีฑา 
อบจ.อุทัยธานี

โครงการแขงขันกีฬา
เปตอง อบจ.อุทัยธานี 
ตอต้านยาเสพติด

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้านเพื่อการอนุรักษ์ “
งามยาง หนังสติ๊ก”

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน  ประชาชน  
ต้านยาเสพติด
"อุทัยธานี  เกมส์"

โครงการแขงขันตอบ
ปญหาศีลธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนไทย
ในท้องถิ่น

80,000

โครงการแขงขัน
แบดมินตัน อบจ
.อุทัยธานี ต้านยาเสพติด

โครงการแขงขันฟุตซอล 
“อบจ.อุทัยธานี คัพ”
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา

700,000 700,000

โครงการแขงขันกรีฑา 
อบจ.อุทัยธานี

300,000 300,000

โครงการแขงขันกีฬา
เปตอง อบจ.อุทัยธานี 
ตอต้านยาเสพติด

60,000 60,000

โครงการแขงขันกีฬาพื้น
บ้านเพื่อการอนุรักษ์ “
งามยาง หนังสติ๊ก”

70,000 70,000

โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน  ประชาชน  
ต้านยาเสพติด
"อุทัยธานี  เกมส์"

200,000 200,000

โครงการแขงขันตอบ
ปญหาศีลธรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชนไทย
ในท้องถิ่น

80,000

โครงการแขงขัน
แบดมินตัน อบจ
.อุทัยธานี ต้านยาเสพติด

70,000 70,000

โครงการแขงขันฟุตซอล 
“อบจ.อุทัยธานี คัพ”

250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันฟุตบอล 
 “อบจ.จูเนียร์ คัพ”

โครงการแขงขันฟุตบอล 
 “อบจ.อุทัยธานี คัพ”

โครงการแขงขันฟุตบอล
อาวุโส “อบจ.อุทัยธานี 
คัพ”

โครงการคายเยาวชน
อาสาพัฒนาบ้านเกิด

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม
สืบสานประเพณีวิถีชาว
อูไท

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดอุทัยธานี

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

130,000

โครงการจัดงานวัน
มรดกโลกห้วยขาแข้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันฟุตบอล 
 “อบจ.จูเนียร์ คัพ”

300,000 300,000

โครงการแขงขันฟุตบอล 
 “อบจ.อุทัยธานี คัพ”

300,000 300,000

โครงการแขงขันฟุตบอล
อาวุโส “อบจ.อุทัยธานี 
คัพ”

160,000 160,000

โครงการคายเยาวชน
อาสาพัฒนาบ้านเกิด

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม
สืบสานประเพณีวิถีชาว
อูไท

1,200,000 1,200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
จังหวัดอุทัยธานี

1,200,000 1,200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

130,000

โครงการจัดงานวัน
มรดกโลกห้วยขาแข้ง

1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียน
รู้แนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหมและ
จัดนิทรรศการ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนว
พระราชดําริและด้านอื่น 
ๆ

โครงการจัดทํา
ประชาคม

300,000

โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
อุทัยธานี

200,000

โครงการจัดทําสารปรับ
ปรุงดิน น้ําหมักชีวภาพ 
และพืชสมุนไพร 
ปองกันศัตรูพืช
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์พัก
พิงสุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

500,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียน
รู้แนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหมและ
จัดนิทรรศการ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนว
พระราชดําริและด้านอื่น 
ๆ

200,000 200,000

โครงการจัดทํา
ประชาคม

300,000

โครงการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
อุทัยธานี

200,000

โครงการจัดทําสารปรับ
ปรุงดิน น้ําหมักชีวภาพ 
และพืชสมุนไพร 
ปองกันศัตรูพืช

1,500,000 1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
การปองกันสาธารณภัย
และภัยอันตรายตาง ๆ

200,000

โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศน์ท้องถิ่น

โครงการดําเนินการและ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายจังหวัดอุทัยธานี

300,000

โครงการเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพต้านยาเสพติด

โครงการตรวจติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี

40,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
การปองกันสาธารณภัย
และภัยอันตรายตาง ๆ

200,000

โครงการจัดอบรม
มัคคุเทศน์ท้องถิ่น

100,000 100,000

โครงการดําเนินการและ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสีย
อันตรายจังหวัดอุทัยธานี

300,000

โครงการเดินวิ่งเพื่อ
สุขภาพต้านยาเสพติด

400,000 400,000

โครงการตรวจติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี

40,000

โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการบูรณาการ
งานด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี

200,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
และเฝาระวังฟื้นฟูดูแล
รักษาป่า

โครงการปองกันแก้ไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  ชุมชน  
และเรือนจํา

400,000

โครงการปองกันควบคุม
โรคติดตอในท้องถิ่น
และโรคอุบัติใหม

300,000

โครงการเผยแพรธรรมะ
และปฏิบัติธรรม

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรและประกวด
โครงการสงเสริม
แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการบูรณาการ
งานด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี

200,000

โครงการปลูกป่าชุมชน
และเฝาระวังฟื้นฟูดูแล
รักษาป่า

500,000 500,000

โครงการปองกันแก้ไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  ชุมชน  
และเรือนจํา

400,000

โครงการปองกันควบคุม
โรคติดตอในท้องถิ่น
และโรคอุบัติใหม

300,000

โครงการเผยแพรธรรมะ
และปฏิบัติธรรม

200,000 200,000

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรและประกวด
โครงการสงเสริม
แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริ

3,500,000 3,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
รายได้ให้แกประชาชน

100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ของนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  เลขานุการ
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  ข้าราชการ 
 ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง  และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

850,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับฝาย
ชะลอน้ํา

โครงการเฝาระวัง
ติดตามการตรวจ
คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
แบบมีสวนรวม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
รายได้ให้แกประชาชน

100,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ของนายกองค์การ
บริหารสวนจังหวัด รอง
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  เลขานุการ
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหาร
สวนจังหวัด  ข้าราชการ 
 ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง  และ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนจังหวัด

850,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับฝาย
ชะลอน้ํา

50,000 50,000

โครงการเฝาระวัง
ติดตามการตรวจ
คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
แบบมีสวนรวม

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค
ติดตอนําโดยแมลงใน
พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

250,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
สร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านดนตรี
ไทยสูความเป็นเลิศ

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพปราชญ์ชาว
บ้านเพื่อเผยแพรศิลปะ
และภูมิปญญาท้องถิ่น

โครงการพื้นที่ต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปญหา
และพัฒนาพื้นที่ตําบล
แกนมะกรูด อําเภอบ้าน
ไร จังหวัดอุทัยธานี ตาม
แนวพระราชดําริ

1,000,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:42:27 หน้า : 27/76



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมโรค
ติดตอนําโดยแมลงใน
พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

250,000

โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
สร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว

150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

250,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านดนตรี
ไทยสูความเป็นเลิศ

300,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพปราชญ์ชาว
บ้านเพื่อเผยแพรศิลปะ
และภูมิปญญาท้องถิ่น

100,000 100,000

โครงการพื้นที่ต้นแบบ
บูรณาการแก้ไขปญหา
และพัฒนาพื้นที่ตําบล
แกนมะกรูด อําเภอบ้าน
ไร จังหวัดอุทัยธานี ตาม
แนวพระราชดําริ

1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

250,000

โครงการมีสวนรวมของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในการปองกันการ
ทุจริต

100,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนน
ของจังหวัดอุทัยธานี

150,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

300,000

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาประเพณี  
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ์

โครงการสงเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจํา
วัน

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

250,000

โครงการมีสวนรวมของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในการปองกันการ
ทุจริต

100,000

โครงการรณรงค์ปองกัน
และลดอุบัติภัยทางถนน
ของจังหวัดอุทัยธานี

150,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

300,000

โครงการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาประเพณี  
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ์

80,000 80,000

โครงการสงเสริมการใช้
จักรยานในชีวิตประจํา
วัน

200,000 200,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ

150,000 150,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของผู้นําท้องถิ่น 
 ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชน

150,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชนด้าน
การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชนด้าน
วัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์  และ
ประเพณีท้องถิ่น

150,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี

100,000

โครงการสงเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นไทย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของผู้นําท้องถิ่น 
 ผู้นําชุมชน  และ
ประชาชน

150,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชนด้าน
การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

500,000 500,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชนด้าน
วัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์  และ
ประเพณีท้องถิ่น

150,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี

100,000

โครงการสงเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นไทย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมบัณฑิต
เพื่อการศึกษาหนึ่ง
ปริญญาเพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่น

1,400,000

โครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรมอนุรักษ์มรดก
ไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

800,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

โครงการอบรมปองกัน
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์

100,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 50,000 600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมบัณฑิต
เพื่อการศึกษาหนึ่ง
ปริญญาเพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่น

1,400,000

โครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรมอนุรักษ์มรดก
ไทยเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า  กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

700,000 700,000

โครงการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

800,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

200,000 200,000

โครงการอบรมปองกัน
ควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ์

100,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 175,000 15,220,000 16,045,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 570,000 75,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 176,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 50,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 750,000 450,000 160,000 500,000 800,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 290,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 1,310,000 70,000 50,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุอื่น 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 115,000 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 505,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

320,000

คาไฟฟา 1,700,000 20,000 1,200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 3,360,000 3,360,000

วัสดุกีฬา 80,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 180,000 845,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 176,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 56,000 156,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 150,000 400,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 10,930,000 13,610,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 50,000 175,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,000,000 7,320,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 1,580,000

วัสดุสํารวจ 37,000 37,000

วัสดุอื่น 200,000 220,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 170,000 270,000

คาบริการโทรศัพท์ 30,000 175,000

คาบริการไปรษณีย์ 505,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 77,000 412,000

คาไฟฟา 600,000 1,200,000 4,720,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขา
เหล็ก

130,000

จัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟา

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
และเหล็ก

จัดซื้อเครื่องทดสอบ
ความหนืด (Flow Cup 
Viscometer)

จัดซื้อเครื่องทดสอบหา
คากําลังต้านของ
คอนกรีตแบบไมทําลาย 
(Concrete test 
Hammer Digital)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 324,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:42:27 หน้า : 37/76



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขา
เหล็ก

130,000

จัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟา

55,500 55,500

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
และเหล็ก

35,000 35,000

จัดซื้อเครื่องทดสอบ
ความหนืด (Flow Cup 
Viscometer)

7,000 7,000

จัดซื้อเครื่องทดสอบหา
คากําลังต้านของ
คอนกรีตแบบไมทําลาย 
(Concrete test 
Hammer Digital)

50,000 50,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

จัดซื้อเครื่องมือสําหรับ
เตรียมชิ้นงานทดสอบ 
(ยาง) (Stability 
Compaction 
Hammer)

จัดซื้อเครื่องแยกเหวี่ยง
แอสฟลต์ (Asphalt 
Centrifuge Extractor)

จัดซื้อชุดรับแขก 80,000

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 8,400

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 210,000

จัดซื้อไม้สตาฟ

จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิ
เนียม

500,000

จัดซื้อสัญญาณจราจรไฟ
กระพริบ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์

54,000 54,000

จัดซื้อเครื่องมือสําหรับ
เตรียมชิ้นงานทดสอบ 
(ยาง) (Stability 
Compaction 
Hammer)

50,000 50,000

จัดซื้อเครื่องแยกเหวี่ยง
แอสฟลต์ (Asphalt 
Centrifuge Extractor)

65,000 65,000

จัดซื้อชุดรับแขก 80,000

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 8,400

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 210,000

จัดซื้อไม้สตาฟ 18,500 18,500

จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิ
เนียม

500,000

จัดซื้อสัญญาณจราจรไฟ
กระพริบ

500,000 500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างดาดคอนกรีต 
หมูที่ 6 ตําบลป่าอ้อ - 
หมูที่ 12,6 ตําบล
ทุงนางาม อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ระบายน้ํา  สายหมูที่ 6 
ตําบลน้ําซึม - ทางหลวง
หมายเลข 333 อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย อน.ถ
.1-0054 บ้านวังมะคา - 
บ้านเขาลูกโล ตําบลวัง
หิน อําเภอบ้านไร 
จังหวัดอุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

กอสร้างดาดคอนกรีต 
หมูที่ 6 ตําบลป่าอ้อ - 
หมูที่ 12,6 ตําบล
ทุงนางาม อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี

1,000,000 1,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ระบายน้ํา  สายหมูที่ 6 
ตําบลน้ําซึม - ทางหลวง
หมายเลข 333 อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย อน.ถ
.1-0054 บ้านวังมะคา - 
บ้านเขาลูกโล ตําบลวัง
หิน อําเภอบ้านไร 
จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 1 
ตําบลระบํา - หมูที่ 
2,11 ตําบลป่าอ้อ 
อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 12
 ตําบลเมืองการุ้ง - 
หมูที่ 5 ตําบลบ้านใหม
คลองเคียน อําเภอบ้าน
ไร จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 15 
ตําบลหนองกระทุม 
อําเภอทัพทัน - หมูที่ 8 
ตําบลพลวงสองนาง 
อําเภอสวางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 1 
ตําบลระบํา - หมูที่ 
2,11 ตําบลป่าอ้อ 
อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 12
 ตําบลเมืองการุ้ง - 
หมูที่ 5 ตําบลบ้านใหม
คลองเคียน อําเภอบ้าน
ไร จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 15 
ตําบลหนองกระทุม 
อําเภอทัพทัน - หมูที่ 8 
ตําบลพลวงสองนาง 
อําเภอสวางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 2 
ตําบลสะแกกรัง - เชื่อม
เขตเทศบาลเมือง
อุทัยธานี อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี (สายหลัง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม)

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 2 
ตําบลหนองนางนวล 
อําเภอหนองฉาง - หมูที่ 
2 ตําบลหนองไผ อําเภอ
หนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 3 
ตําบลเขากวางทอง - 
หมูที่ 11 ตําบลทุงโพ 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 2 
ตําบลสะแกกรัง - เชื่อม
เขตเทศบาลเมือง
อุทัยธานี อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี (สายหลัง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม)

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 2 
ตําบลหนองนางนวล 
อําเภอหนองฉาง - หมูที่ 
2 ตําบลหนองไผ อําเภอ
หนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 3 
ตําบลเขากวางทอง - 
หมูที่ 11 ตําบลทุงโพ 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

1,500,000 1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 3 
ตําบลตลุกดู 
อําเภอทัพทัน - หมูที่ 6 
ตําบลเขากวางทอง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 3 
ตําบลลานสัก - หมูที่ 13 
ตําบลระบํา อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 4 
ตําบลสุขฤทัย - หมูที่ 5 
ตําบลห้วยคต อําเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 5 
ตําบลบ้านบึง - หมูที่ 9 
ตําบลทัพหลวง อําเภอ
บ้านไร จังหวัดอุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 3 
ตําบลตลุกดู 
อําเภอทัพทัน - หมูที่ 6 
ตําบลเขากวางทอง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 3 
ตําบลลานสัก - หมูที่ 13 
ตําบลระบํา อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 4 
ตําบลสุขฤทัย - หมูที่ 5 
ตําบลห้วยคต อําเภอ
ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 5 
ตําบลบ้านบึง - หมูที่ 9 
ตําบลทัพหลวง อําเภอ
บ้านไร จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 5 
ตําบลหนองสรวง - 
หมูที่ 8 ตําบลทุงโพ 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
ตําบลทัพทัน - หมูที่ 7 
ตําบลหนองกลางดง 
อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
ตําบลโนนเหล็ก - หมูที่ 
1 ตําบลดอนขวาง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
ตําบลบ้านไร - หมูที่ 1 
ตําบลบ้านไร  (หลัง
เทศบาลตําบลบ้านไร) 
อําเภอบ้านไร จังหวัด
อุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 5 
ตําบลหนองสรวง - 
หมูที่ 8 ตําบลทุงโพ 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
ตําบลทัพทัน - หมูที่ 7 
ตําบลหนองกลางดง 
อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี

1,500,000 1,500,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
ตําบลโนนเหล็ก - หมูที่ 
1 ตําบลดอนขวาง 
อําเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 6 
ตําบลบ้านไร - หมูที่ 1 
ตําบลบ้านไร  (หลัง
เทศบาลตําบลบ้านไร) 
อําเภอบ้านไร จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 7 
ตําบลทัพหลวง - หมูที่ 
5 ตําบลห้วยแห้ง อําเภอ
บ้านไร จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 7 
ตําบลประดูยืน - หมูที่ 
2 ตําบลน้ํารอบ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 9 
ตําบลหนองบมกล้วย - 
หมูที่ 5 ตําบลหูช้าง 
อําเภอบ้านไร จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมูที่ 19 
ตําบลไผเขียว  - หมูที่ 
12 ตําบลบอยาง อําเภอ
สวางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 7 
ตําบลทัพหลวง - หมูที่ 
5 ตําบลห้วยแห้ง อําเภอ
บ้านไร จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 7 
ตําบลประดูยืน - หมูที่ 
2 ตําบลน้ํารอบ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหมูที่ 9 
ตําบลหนองบมกล้วย - 
หมูที่ 5 ตําบลหูช้าง 
อําเภอบ้านไร จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมูที่ 19 
ตําบลไผเขียว  - หมูที่ 
12 ตําบลบอยาง อําเภอ
สวางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมูที่ 5 
ตําบลบอยาง - หมูที่ 17 
ตําบลไผเขียว อําเภอ
สวางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมูที่ 9,6 
ตําบลหนองหลวง 
อําเภอสวางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี - หมูที่ 
16 ตําบลวังม้า อําเภอ
ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์

กอสร้างถนนลาดยาง 
Cape Seal สายหมูที่ 
2,7 ตําบลเจ้าวัด - หมูที่ 
7 ตําบลคอกควาย 
อําเภอบ้านไร จังหวัด
อุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมูที่ 5 
ตําบลบอยาง - หมูที่ 17 
ตําบลไผเขียว อําเภอ
สวางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมูที่ 9,6 
ตําบลหนองหลวง 
อําเภอสวางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี - หมูที่ 
16 ตําบลวังม้า อําเภอ
ลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์

2,000,000 2,000,000

กอสร้างถนนลาดยาง 
Cape Seal สายหมูที่ 
2,7 ตําบลเจ้าวัด - หมูที่ 
7 ตําบลคอกควาย 
อําเภอบ้านไร จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนแอสฟลต์
คอนกรีตสายหมูที่ 8 
ตําบลหนองไผ อําเภอ
หนองขาหยาง - หมูที่ 8 
ตําบลหนองนางนวล 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมูที่ 
10 
บ้านหนองบัว ตําบล
หนองยาง - ตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมูที่ 5 
ตําบลทุงนางาม - หมูที่ 
1 ตําบลป่าอ้อ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนนแอสฟลต์
คอนกรีตสายหมูที่ 8 
ตําบลหนองไผ อําเภอ
หนองขาหยาง - หมูที่ 8 
ตําบลหนองนางนวล 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมูที่ 
10 
บ้านหนองบัว ตําบล
หนองยาง - ตําบลหนอง
นางนวล อําเภอ
หนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

500,000 500,000

กอสร้างทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหมูที่ 5 
ตําบลทุงนางาม - หมูที่ 
1 ตําบลป่าอ้อ อําเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างฝายชะลอน้ํา
ในเขตพื้นที่อําเภอห้วย
คต  อําเภอบ้านไร  
อําเภอสวางอารมณ์  
และอําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

คาขุดเจาะบอบาดาล ณ 
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดอุทัยธานี

117,600

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ ปายบอกทาง 
ปายแนะนํา
แหลงทองเที่ยวจังหวัด
อุทัยธานี

โครงการกอสร้างถนน
สําหรับให้น้ําล้นผาน 
หมูที่ 10
บ้านหนองบัว ตําบล
หนองยาง อําเภอหนอง
ฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี - 
อําเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างฝายชะลอน้ํา
ในเขตพื้นที่อําเภอห้วย
คต  อําเภอบ้านไร  
อําเภอสวางอารมณ์  
และอําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

500,000 500,000

คาขุดเจาะบอบาดาล ณ 
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดอุทัยธานี

117,600

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธ์ ปายบอกทาง 
ปายแนะนํา
แหลงทองเที่ยวจังหวัด
อุทัยธานี

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
สําหรับให้น้ําล้นผาน 
หมูที่ 10
บ้านหนองบัว ตําบล
หนองยาง อําเภอหนอง
ฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี - 
อําเภอหนองมะโมง  
จังหวัดชัยนาท

500,000 500,000

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564  10:42:27 หน้า : 58/76



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างระบบ
สงน้ําด้วยทอ คสล. 
พร้อมบอพัก
หมูที่ 2 บ้านพุหลม 
ตําบลลานสัก - ตําบล
ประดูยืน 
อําเภอลานสัก  จังหวัด
อุทัยธานี

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

ซอมสร้างถนนลาดยาง 
Cape Seal สายบ้าน
รองบง - บ้านสุขฤทัย 
อําเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี

ซอมสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านคลองโป่ง - 
บ้านเขาขาด อําเภอ
บ้านไร จังหวัดอุทัยธานี

ซอมสร้างถนนลาดยาง
สายแยกทางหลวงหมาย
เลข 333 - 
บ้านหนองพังคา อําเภอ
หนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างระบบ
สงน้ําด้วยทอ คสล. 
พร้อมบอพัก
หมูที่ 2 บ้านพุหลม 
ตําบลลานสัก - ตําบล
ประดูยืน 
อําเภอลานสัก  จังหวัด
อุทัยธานี

5,000,000 5,000,000

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

150,000 150,000

ซอมสร้างถนนลาดยาง 
Cape Seal สายบ้าน
รองบง - บ้านสุขฤทัย 
อําเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

ซอมสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านคลองโป่ง - 
บ้านเขาขาด อําเภอ
บ้านไร จังหวัดอุทัยธานี

3,000,000 3,000,000

ซอมสร้างถนนลาดยาง
สายแยกทางหลวงหมาย
เลข 333 - 
บ้านหนองพังคา อําเภอ
หนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี

2,000,000 2,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสร้างถนนแอสฟลต์
คอนกรีต สายหมูที่ 1,7 
ตําบลทาซุง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี - หมูที่ 3 
ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ลาดยางที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเก็บวัสดุทางการ
เกษตรภายในศูนย์
บริการด้านการเกษตร
และปศุสัตว์องค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

300,000

ปรับปรุงลานอเนกประ
สงค์ ณ ศูนย์เครื่องจักร
กลองค์การบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ซอมสร้างถนนแอสฟลต์
คอนกรีต สายหมูที่ 1,7 
ตําบลทาซุง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี - หมูที่ 3 
ตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท

5,000,000 5,000,000

ปรับปรุงซอมแซมถนน
ลาดยางที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

2,500,000 2,500,000

ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเก็บวัสดุทางการ
เกษตรภายในศูนย์
บริการด้านการเกษตร
และปศุสัตว์องค์การ
บริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี

500,000 500,000

ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พักพิง
สุนัขจรจัดจังหวัด
อุทัยธานี

300,000

ปรับปรุงลานอเนกประ
สงค์ ณ ศูนย์เครื่องจักร
กลองค์การบริหาร
สวนจังหวัดอุทัยธานี

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคารศูนย์
แสดงและจําหนาย
สินค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เมืองพระชนกจักรี และ
บริเวณ 
โดยรอบ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ Open House 
เปิดบ้านวิชาชีพเพื่อสง
เสริมพัฒนา  
การเรียนรู้สูคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

300,000

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี  สห
วิทยาเขตสะแกกรัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคารศูนย์
แสดงและจําหนาย
สินค้าหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เมืองพระชนกจักรี และ
บริเวณ 
โดยรอบ

3,500,000 3,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการ Open House 
เปิดบ้านวิชาชีพเพื่อสง
เสริมพัฒนา  
การเรียนรู้สูคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

300,000

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี  สห
วิทยาเขตสะแกกรัง

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี  สห
วิทยาเขตอูไท

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี สห
วิทยาเขตพนารักษ์

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนโรงเรียนมัธยม
ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนสู
ความเป็นเลิศ

400,000

โครงการคายอัจฉริย
ภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์สําหรับนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี  สห
วิทยาเขตอูไท

200,000 200,000

โครงการแขงขัน
กีฬา-กรีฑา นักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี สห
วิทยาเขตพนารักษ์

200,000 200,000

โครงการแขงขันกีฬานัก
เรียนโรงเรียนมัธยม
ศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

600,000 600,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียนสู
ความเป็นเลิศ

400,000

โครงการคายอัจฉริย
ภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์สําหรับนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
กลุมโรงเรียน (สพป
.อุทัยธานี เขต 1)

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
กลุมโรงเรียน (สพป
.อุทัยธานี เขต 2)

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพป.อุทัยธานี เขต 1)

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพป.อุทัยธานี เขต 2)

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
จังหวัดอุทัยธานี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
กลุมโรงเรียน (สพป
.อุทัยธานี เขต 1)

1,600,000 1,600,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
กลุมโรงเรียน (สพป
.อุทัยธานี เขต 2)

2,600,000 2,600,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพป.อุทัยธานี เขต 1)

400,000 400,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 
(สพป.อุทัยธานี เขต 2)

400,000 400,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนเพื่อพัฒนา
สูความเป็นเลิศระดับ
จังหวัดอุทัยธานี

1,000,000 1,000,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระปฐม
บรมมหาชนกและงาน
กาชาดจังหวัดอุทัยธานี

โครงการจัดงานวันคน
พิการสากลจังหวัด
อุทัยธานี

150,000

โครงการจัดหารายได้
เพื่อกิจการสาธารณกุศล
และการชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี

200,000

โครงการชุมชนปลอด
อาชญากรรม

1,000,000

โครงการตลาดนัดความ
รู้และนิทรรศการผลงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี

300,000

โครงการประกวดแขง
ขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

300,000

โครงการเปิดโลกกว้าง
สร้างเส้นทางสูอาชีพ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระปฐม
บรมมหาชนกและงาน
กาชาดจังหวัดอุทัยธานี

2,000,000 2,000,000

โครงการจัดงานวันคน
พิการสากลจังหวัด
อุทัยธานี

150,000

โครงการจัดหารายได้
เพื่อกิจการสาธารณกุศล
และการชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาดจังหวัด
อุทัยธานี

200,000

โครงการชุมชนปลอด
อาชญากรรม

1,000,000

โครงการตลาดนัดความ
รู้และนิทรรศการผลงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี

300,000

โครงการประกวดแขง
ขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

300,000

โครงการเปิดโลกกว้าง
สร้างเส้นทางสูอาชีพ

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนัก
เรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู้

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้นําสตรี
จังหวัดอุทัยธานี

1,000,000

โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนโรงเรียน
อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้แก
ชุมชนอยางมีคุณภาพ

200,000

โครงการพัฒนาห้อง
สมุดประชาชน "เฉลิม
ราชกุมารี" 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี ให้เป็น Digital 
Library

100,000

โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านเมืองอูไท  อําเภอ
หนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนัก
เรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู้

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาวะผู้นําสตรี
จังหวัดอุทัยธานี

1,000,000

โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนโรงเรียน
อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้แก
ชุมชนอยางมีคุณภาพ

200,000

โครงการพัฒนาห้อง
สมุดประชาชน "เฉลิม
ราชกุมารี" 
อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี ให้เป็น Digital 
Library

100,000

โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านเมืองอูไท  อําเภอ
หนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพาน้องพิการ
เรียนรู้สูโลกกว้าง

300,000

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

1,000,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพผู้ปกครองนัก
เรียนพิการเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

100,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ไทย

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.) จังหวัด
อุทัยธานี

1,000,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปะผ้าถิ่นดํารงไว้ใน
แผนดินอุทัยธานี 
"อุทัยธานี ของดีอยูที่ผ้า" 
จังหวัดอุทัยธานี

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพาน้องพิการ
เรียนรู้สูโลกกว้าง

300,000

โครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

1,000,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอาชีพผู้ปกครองนัก
เรียนพิการเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน

100,000

โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ไทย

200,000 200,000

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพด้านการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู
บ้าน (อสม.) จังหวัด
อุทัยธานี

1,000,000

โครงการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปะผ้าถิ่นดํารงไว้ใน
แผนดินอุทัยธานี 
"อุทัยธานี ของดีอยูที่ผ้า" 
จังหวัดอุทัยธานี

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการหนวยบริการ
ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจําสาขา
อําเภอ
1  อําเภอ 1 ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษ

200,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การแก้ไข
การพูดสําหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีปญหาทาง
การพูด

150,000

โครงการอบรมและ
ฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูง
อายุจังหวัดอุทัยธานี

217,800

โครงการอาหาร
ปลอดภัยจังหวัด
อุทัยธานี

250,000

รวม 13,744,400 68,261,200 1,646,000 12,168,100 6,730,400 700,000 4,000,000 7,230,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการหนวยบริการ
ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ประจําสาขา
อําเภอ
1  อําเภอ 1 ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษ

200,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การแก้ไข
การพูดสําหรับเด็กพิการ
และเด็กที่มีปญหาทาง
การพูด

150,000

โครงการอบรมและ
ฟื้นฟูความรู้ผู้ดูแลผู้สูง
อายุจังหวัดอุทัยธานี

217,800

โครงการอาหาร
ปลอดภัยจังหวัด
อุทัยธานี

250,000

รวม 25,950,500 150,086,400 14,381,200 304,898,200
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