


ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)

1 ต.ต.64 - ส.ค.65 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่งไป 36,000.00 - -
จัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมเทิด
พระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย0 
อําเภอมโนรมย0 จังหวัดชัยนาท
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2565

2 พ.ย.64 -ก.ย.65 โครงการช8วยเหลือประชาชน สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 70,000.00 - -
สนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค สงบภายใน
ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคบ
ของ อบต.อู8ตะเภา ประจําป4
งบประมาณ พ.ศ. 2565

3 1-30 ม.ค.65 โครงการป=องกันและลดอุบัติเหตุ สํานักปลัด แผนงานการรักษาความ 16,000.00 - -
1-30 เม.ย.65 ทางถนนช8วงเทศกาลสงกรานต0 สงบภายใน

เทศกาลป4ใหม8 ของ อบต.อู8ตะเภา
ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2565

4 1-30 ม.ค.65 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห8งชาติ สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 25,000.00 - -
ประจําป4งบประมาณ 2565

5 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 133,120.00 เฉพาะเจาะจง ทุกสิ้นเดือน
(นม)ใหCกับศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก

แผนการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2565
องค2การบริหารส�วนตําบลอู�ตะเภา

วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

6 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 298,410.00 เฉพาะเจาะจง ทุกวัน
ใหCกับศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก ของ
อบต.อู8ตะเภา

7 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 436,800.00 เฉพาะเจาะจง ทุกสิ้นเดือน
(นม)ใหCกับโรงเรียนในเขตตําบล
อู8ตะเภา

8 ต.ค.64-ก.ย.65 โครงการอุดหนุนงบประมาณ สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 882,000.00 เฉพาะเจาะจง ทุกวัน
ค8าอาหารกลางวันใหCกับโรงเรียน
ในเขตตําบลอู8ตะเภา

9 ก.ค- ก.ย.65 โครงการสายใยรักครอบครัว สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 10,000.00 - -
ของศูนย0พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดหนองตาตนและศูนย0พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนคงรักษ0ฯ

10 ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ค8าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 98,600.00 - -
การศึกษา และเครื่องเล8น
พัฒนาการเด็ก (อุดหนุนรายหัว)
ใหCกับศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

11 มี.ค.-ก.ย.65 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน สํานักปลัด แผนงานการศึกษา 65,540.00 - -
ค8าใชCจ8ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน  2  ศูนย0

12 ม.ค 65 , ส.ค 65 ค8าจCางในการสํารวจขCอมูลจํานวน สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 9,000.00 เฉพาะเจาะจง -
สัตว0 สุนัขและแมวตามโครงการ
สํารวจสุนัขและแมวเพื่อขึ้นทะเบียน
สัตว0ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบCาฯ

13 1-30 มี.ค.65 โครงการป=องกันและควบคุม สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 30 วัน
โรคพิษสุนัขบCา ตําบลอู8ตะเภา
ตามโครงการสัตว0ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบCาฯ

14 ธ.ค.64-ก.ค.65 โครงการป=องกันและแกCไขปHญหา สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 50,000.00 - -
ยาเสพติดของ อบต.อู8ตะเภา ของชุมชน

15 ม.ค.-ก.ย.65 โครงการฝKกอบรมนักเรียนโรงเรียน สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 100,000.00 - -
ผูCสูงอายุตําบลอู8ตะเภา ของชุมชน
(อนุบาลวัยใส)



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

16 ม.ค.-ส.ค.65 โครงการฝKกอบรม DJ Teen สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 15,000.00 - -
นักสื่อสารเพื่อการป=องกันการเฝ=า ของชุมชน
ระวังป=องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ระดับทCองถิ่นพื้นที่ อบต.อู8ตะเภา

17 พ.ค.65-ก.ค.65 โครงการฝKกอาชีพทําพวงรีด สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 20,000.00 - -
พรCอมดอกไมCจันทน0ใหCกับประชาชน ของชุมชน
ตําบลอู8ตะเภา

18 ม.ค.65-ส.ค.65 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 45,000.00 - -
งานของสภาเด็กและเยาวชน ของชุมชน
ตําบลอู8ตะเภา

19 พ.ค.65-ก.ค.65 โครงการฝKกอาชีพทําไมCกวาด สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 20,000.00 - -
ใหCกับประชาชนตําบลอู8ตะเภา ของชุมชน

20 เม.ย.65-มิ.ย.65 โครงการอุดหนุนงบประมาณตาม สํานักปลัด แผนงานสรCางความแข็มแข็ง 25,250.00 - -
โครงการป=องกันและแกCไขปHญหา ของชุมชน
ยาเสพติด อําเภอมโนรมย0

21 1-31 ก.ค.65 โครงการสนับสนุนการกิจกรรม สํานักปลัด แผนงานการศาสนา 20,000.00 - -



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

 งานประเพณี และวันสําคัญ วัฒนธรรมและนันทนาการ
ทางศาสนา เช8นวันเขCาพรรษา ฯลฯ

22 1-30 เม.ย.64 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม สํานักปลัด แผนงานการศาสนา 60,000.00 - -
ประเพณีสงกรานต0ของ อบต. วัฒนธรรมและนันทนาการ
อู8ตะเภา

23 ต.ค.64-ก.ย.65 เบี้ยยังชีพผูCสูงอายุ สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 5,581,200.00 - -

24 ต.ค.63-ก.ย.64 เบี้ยยังชีพความพิการ สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 1,900,800.00 - -

25 ต.ค.64-ก.ย.65 เบี้ยยังชีพผูCปUวยเอดส0 สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 6,000.00 - ทุกตCนเดือน

26 ม.ค.65-ก.ย.65 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 60,000.00 - -
สวัสดิการชุมชน ตําบลอู8ตะเภา

27 ก.พ.65-ก.ย.65 อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้ง กองช8าง แผนงานเคหะและชุมชน 400,000.00 - -
ดวงโคมไฟฟ=าสาธารณะสาย สํานักปลัด

นายเพยา คําไรC หมู8 1

28 ก.พ.65-ก.ย.65 อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้ง กองช8าง แผนงานเคหะและชุมชน 50,000.00 - -
โคมไฟฟ=าสาธารณะ สายเลียบคลอง
ชัยนาท-ปUาสัก หมู8ที่ 2



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

29 ก.พ.65-ก.ย.65 อุดหนุนงบประมาณโครงการขยาย กองช8าง แผนงานเคหะและชุมชน 70,000.00 - -
เขตไฟฟ=าสาธารณะ สายขCาง
รพ.สต. อู8ตะเภา หมู8ที่ 3

30 ก.พ.65-ก.ย.65 อุดหนุนงบประมาณโครงการ กองช8าง แผนงานเคหะและชุมชน 80,000.00 - -
ขยายเขตไฟฟ=าสาธารณะสาย
นายเสวก  กีตา หมู8ที่ 3

31 ก.พ.65-ก.ย.65 อุดหนุนงบประมาณโครงการ กองช8าง แผนงานเคหะและชุมชน 10,000.00 - -
ขยายเขตไฟฟ=าสาธารณะ
สายนายแทน บัวกรอง หมู8ที่ 5

32 พ.ย.64-ก.พ.65 ซ8อมสรCางถนนแอสฟHลท0ติกคอนกรีต กองช8าง แผนงานเคหะและชุมชน 4,755,800.00 - -
จากสายถนนทางหลวงชนบท
ชน 2007 ถึงสายเขตตําบลเสือโฮก
หมู8ที่ 1

33 ต.ค.64-ก.ย.65 ค8าบํารุงรักษาและซ8อมแซม กองช8าง แผนงานการพาณิชย0 200,000.00 - -
สํานักปลัด

34 พ.ย.64-ก.ย.65 ค8าธรรมเนียมและค8าลงทะเบียนต8าง ๆ กองช8าง แผนงานการพาณิชย0 5,000.00 - -

35 มี.ค-ก.ค.65 ค8าจCางเหมาติดตั้งเสากันอันตราย กองช8าง แผนงานการรักษาความ 30,000.00 - -



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

จราจร บริเวณจุดทางขCาม คลอง 3 สงบภายใน
ขวา 2 เขCาสายหนองกรด

36 พ.ค.-ก.ย.65 โครงการอุดหนุนงบประมาณ สํานักปลัด แผนงานสาธารณสุข 100,000.00 - -
โครงการตามพระราชดําริดCาน
สาธารณสุขใหCคณะกรรมการหมู8บCาน

37 ธ.ค.64-ม.ค.65 สมทบกองทุนระบบหลักประกัน สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 150,000.00 - -
สุขภาพของ อบต.อู8ตะเภา

38 ม.ค.-มี.ค.65 โครงการจัดกิจกรรมการลด สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 20,000.00 - -
การคัดแยกขยะ และการนําขยะ ของชุมชน
มูลฝอยใชCประโยชน0

39 ต.ค.-พ.ย.64 โครงการจัดการเลือกตั้งผูCบริหาร สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 300,000.00 - -
ทCองถิ่นและสมาชิกสภาทCองถิ่นของ
อบต.อู8ตะเภา และสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้งต8างๆ

40 พ.ย.64-ม.ค.65 โครงการพัฒนาและปรับปรุงขCอมูล กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 50,000.00 - -
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย0สิน

41 เม.ย-มิ.ย.65 โครงการก8อสรCางอาคารสํานักงาน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,302,119.00 - -
องค0การบริหารส8วนตําบลอู8ตะเภา



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

42 ต.ค.64-ก.ย.65 สนับสนุนงบประมาณกรณีฉุกเฉิน สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 300,000.00 - -
งบกลางประเภทเงินสํารองจ8าย

43 ต.ค.64-ก.ย.65 ค8าเช8าที่ดินที่ธรณีสงฆ0วัดท8าอู8 สํานักปลัด แผนงานงบกลาง 50,000.00 - -

44 ก.ค.-ก.ย.65 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส8วน สํานักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 244,600.00 - -
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน พรCอมติดตั้ง

45 ก.ค.-ก.ย.65 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส8วน กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป 46,100.00 - -
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพรCอมติดตั้ง

46 ก.ค.-ก.ย.65 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส8วน กองช8าง แผนงานบริหารงานทั่วไป 32,400.00 - -
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนพรCอมติดตั้ง

47 ก.พ.-เม.ย.65 จัดซื้อเกCาอี้ประชุมแบบมีพนักพิง สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 12,000.00 - -
เบาะนวม ขาเหล็ก จํานวน 20 ตัว ของชุมชน

48 ก.พ.-เม.ย.65 จัดซื้อโต[ะพับเอนกประสงค0 สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 13,000.00
จํานวน 10 ตัว ของชุมชน

49 ม.ค.-มี.ค.65 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร0 สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 33,600.00
ระดับ XGA -ขนาด 4000 ANSI ของชุมชน
Lumens จํานวน 1 เครื่อง



ลําดับ ช�วงเวลา หน�วยงาน กําหนดส�ง

ที่ ที่ต�องจัดหา เจ�าของเงิน แผนงาน/งาน/โครงการ จํานวน (บาท) ประเภท จํานวน (บาท) มอบงาน (วัน)
วีธีจัดหา หมายเหตุรายการ/ จํานวน (หน�วย)

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

50 ม.ค.-มี.ค.65 จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร0 สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 24,300.00
ไฟฟ=า ขนาดเสCนทแยงมุม 150 นิ้ว ของชุมชน
จํานวน 1 จอ  

51 ม.ค.-มี.ค.65 จัดซื้อเครื่องทําน้ํารCอน-น้ําเย็น สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 25,100.00
แบบต8อท8อ ขนาด 2 ก[อก ของชุมชน
 จํานวน 1 เครื่อง

52 ม.ค.-มี.ค.65 จัดซื้อพรCอมติดตั้งระบบเสียงภายใน สํานักปลัด แผนงานสรCางความเขCมแข็ง 112,300.00
อาคารศูนย0ช8วยเหลือผูCสูงอายุ ของชุมชน
ของ อบต.อู8ตะเภา

53 พ.ย.64-ก.พ.65 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลCอ สํานักปลัด แผนงานเคหะและชุมชน 2,400,000.00

จํานวน 1 คัน


