แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดอุทัยธานี
1. นายณรงค์ รักร้อย ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุทยั ธานีประชุมมอบแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ตามแนวทางทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน
บูรณาการ) จังหวัดอุทยั ธานี ให้กบั ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารจังหวัด (POC) ชัน้ 5 ศาลากลางจังหวัดอุทยั ธานี สรุปประเด็นรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
ที่

ประเด็น

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

1

การทบทวนบทเรียน และ
ผลการดาเนินงานในการบริหาร
งบประมาณทีผ่ ่านมา

1.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายฯ ตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ของจังหวัดอุทยั ธานีทผ่ี ่านมา
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 82.06 (ลาดับที่ 50)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 91.94 (ลาดับที่ 13)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 93.55 (ลาดับที่ 1)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 96.08 (ลาดับที่ 2)
- ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 75.48 (ลาดับที่ 19)
1.2 การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 63 : ประกอบด้วย
- งบพัฒนาจังหวัด จานวน 3 โครงการ จานวนเงิน 44,087,922.48 บาท
1) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ท่ามะนาว ข้ามคลองทับเสลา หมูท่ ่ี 1 ต.
ระบา อ.ลานสัก จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 7,076,000 บาท
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทยั ธานี)
2) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม สายหนองกระดี่ อ.ทัพทัน – คลองข่อย
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 17,632,000 บาท
(แขวงทางหลวงอุทยั ธานี )
3) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ตกิ คอนกรีต สายท่าซุง –
ท่านา้ มโนรมย์ อ.เมืองอุทยั ธานี จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 19,379,922.48 บาท (แขวงทาง
หลวงอุทยั ธานี )
- งบพัฒนากลุม่ จังหวัด จานวน 4 โครงการ จานวนเงิน 52,218,704.72 บาท
ดาเนินการ และเบิกจ่ายแล ้วเสร็จ จานวน 2 โครงการ: ( โครงการชลประทานอุทยั ธานี)
คงเหลือ 51,224,796.72 บาท
1) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3220 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนแยกสะแกกรัง-เขาพะแวง จานวนเงิน 25,738,396.72 บาท (แขวง
ทางหลวงอุทยั ธานี )
2) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3183 ตอน
ควบคุม 0200 ตอนหนองบัว–อุทยั ธานี จานวนเงิน 25,486,400 บาท (แขวงทางหลวง
อุทยั ธานี )
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2

กฎหมาย และระเบียบ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณฯ

3

แนวทางในการบริหาร
งบประมาณฯ ปี 2564
3.1 การเสนอโครงการฯ
เพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการ
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
3) โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้ ตาบลทุง่ ใหญ่ อ.เมืองอุทยั ธานี ตาบล
เขาขี้ฝอย,หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน 494,900 บาท :
ดาเนินการและเบิกจ่ายแล ้วเสร็จ (โครงการชลประทานอุทยั ธานี) (เงินเหลือจ่าย
กลุม่ จังหวัด)
4) โครงการปรับปรุงระบบระบายนา้ ตาบลโคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทยั ธานี จานวนเงิน
499,008 บาท : ดาเนินการและเบิกจ่ายแล ้วเสร็จ (โครงการชลประทานอุทยั ธานี) (เงิน
เหลือจ่ายกลุม่ จังหวัด)
2.1 พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลัง พ.ศ. 2561 : กาหนดการดาเนินการทางการ
คลัง และงบประมาณ หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง
ความสามารถในการใช้จ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันภายในปี งบประมาณ
2.2 พระราชบัญญัตวิ ธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 : กาหนดให้
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายโดยเคร่งครัด
2.3 พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 : เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล ้ว สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขัน้ ตอนได้ตวั ผูข้ าย หรือผูร้ บั จ้าง
ไว้ก่อน เว้นแต่ขนั้ ตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือจะกระทาได้
ต่อเมือ่ พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณมีผลบังคับใช้ และได้รบั
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
จากสานักงบประมาณ
2.4 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณฯ เป็ นตัวชี้วดั การทางานในการประเมินส่วน
ราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการของจังหวัด (ประเมินจังหวัด / ประเมินผูบ้ ริหารของจังหวัด)
- การเสนอรายละเอียดโครงการฯ ทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ เพือ่ ใช้ประกอบการขออนุมตั ิ
โครงการฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง ภายในวันที่ 26 ตุลาคม
2563 ทุกโครงการ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างขัน้ ตอนภายใน ความพร้อมของ
สถานทีด่ าเนินการ ข้อกาหนด ขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ รายละเอียด
พัสดุทจ่ี าเป็ นต้องใช้ และให้หาคู่สญั ญาไว้ก่อน
เว้นแต่ขนั้ ตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือจะกระทาได้
เมือ่ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี จากสานักงบประมาณ และได้รบั แจ้ง
จากจังหวัด ( กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 18 จะจัดสรรเงินประจางวดให้จงั หวัด
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563)
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3.3 การกาหนดอัตราค่าปรับ

3.4 การจ่ายเงินล่วงหน้า
3.5 การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564

สรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าปรับ : การกาหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชดั เจน สาหรับอัตรา
ค่าปรับทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานในสัญญา และกาหนดขัน้ สูงสุดของการปรับ
ประกอบด้วย
(1) การซื้อหรือการจ้าง ( ไม่ตอ้ งการผลสาเร็จของงานพร้อมกัน) : ควรกาหนด
ทีร่ อ้ ยละ 0.20 ของราคาทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ
(2) การจ้างทีต่ อ้ งการผลสาเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน : ควรกาหนดในอัตรา
ทีร่ อ้ ยละ 0.10 ของราคาจ้าง
(3) การก่อสร้างสาธารณู ปโภค ทีม่ ผี ลกระทบต่อการจราจรให้กาหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง
พิจารณากาหนดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาซื้อหรือจ้าง
โดยให้ระบุให้ชดั เจนในประกาศ และเอกสารเชิญชวน
(1) เป้ าหมายการเบิกจ่ายฯ ในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล เพือ่ รักษาแรงขับเคลือ่ น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและแผนการลงทุนภาครัฐ ตามเป้ าหมายที่
กาหนด
(2) ทุกแผนงาน /โครงการของงบลงทุน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ
ต้องก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2563 กรณี มีเงินเหลือจ่ายใน
การดาเนิ นงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้รายงานจังหวัดทราบทันที
(3) ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ ให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณฯ และให้แล ้วเสร็จภายในปี งบประมาณพ.ศ. 2563 (กันยายน
2564) - กันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ให้นอ้ ยทีส่ ุดหรือไม่มกี ารกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี (4) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณฯ ของแต่ละหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
งบประมาณฯ (ผลการเบิกจ่ายฯ /การก่อหนี้ผูกพัน / การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
การยกเลิกโครงการ/กิจกรรม / การกันเงินไว้เบิกเหลือ่ มปี ) เป็ นตัวชี้วดั ทีส่ าคัญที่
จังหวัดจะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การทางานของส่วนราชการและหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการฯ และกรอบการจัดสรรงบประมาณฯ ในปี ถดั ไป
5) การจัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ านฯ (พ.ร.บ. / ระเบียบ
กฎ การบริหารพัสดุ การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนาเงิน
ส่งคลัง การบริหารงบประมาณ ฯลฯ) ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือของสานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานี สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี และหน่วย
ตรวจสอบภายในจังหวัดอุทยั ธานี
(6) สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี / สานักงานคลังจังหวัดอุทยั ธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่
ทีร่ บั ผิดชอบในการกากับเร่งรัดติดตามการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด/ กลุม่ จังหวัด เป็ นรายหน่วยงาน
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หมายเหตุ

(7) แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
ลงพื้นทีต่ ดิ ตามโครงการ และจัดประชุมเร่งรัดการทางานรายหน่วยงาน และประชุม
เร่งรัดติดตามฯ เป็ นประจา เพือ่ ติดตาม แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการทางานฯ
(8) กรณีโครงการทีม่ ปี ญั หาอุปสรรคในการทางาน ให้รายงานเป็ นหนังสือให้สานักงาน
จังหวัดอุทยั ธานีทราบทันที เพือ่ ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้อย่างทันท่วงที
(9) เมือ่ โครงการตรวจรับงานเรียบร้อย ให้เร่งรัดดาเนินการถ่ายโอนทรัพย์สนิ ทันที

2. จังหวัดอุทยั ธานีจดั ทาแผนปฏิบตั งิ าน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมตั เิ งินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ จานวนเงินทัง้ สิ้น 196,892,800 บาท ให้สานักงบประมาณเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือจังหวัด
อุทยั ธานี ด่วนทีส่ ุด ที่ อน 0017.2/10657 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)

ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.-มิ.ย.64)

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)

แผน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

83.33

42

แผน
(ล้านบาท)
99.66

แผน
(ล้านบาท)
9.37

แผน
(ล้านบาท)
4.52

ร้อยละ
51

ร้อยละ
5

ร้อยละ
2

3. สานักงบประมาณได้เห็นชอบให้จงั หวัดอุทยั ธานีดาเนินการตามแผนปฏิบตั งิ าน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการอนุมตั เิ งินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวนเงิน 196,892,800 บาท
ตามทีข่ อทาความตกลง ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0726.7/ 22691 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
4. จังหวัดอุทยั ธานีแจ้งแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ทีก่ ากับดูแลแผนงานบูรณาการ และกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ใช้ในการกากับ ดูแล
เร่งรัด และติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
5

. แนวทางการบริหารงบประมาณทีด่ ี ( Best Practice) ของกระทรวงมหาดไทย ในการถอดบทเรียนการ

เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด พบว่า
การทางานบริหารงบประมาณของจังหวัดอุทยั ธานีทผ่ี ่านมา
เป็ นจังหวัดทีม่ ผี ลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมไตรมาสที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี

(ร้อยละ 77) : ลาดับที่ 3 ใน 28 จังหวัดทีผ่ ่านเป้ าหมาย และเป็ นจังหวัดทีม่ ผี ลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 : ลาดับที่ 1 ของประเทศ และผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุทยั ธานี (นายณรงค์ รักร้อย)

-5เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีม่ ผี ลการบริหารงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และต่อเนื่องย้อนหลัง ในลาดับต้น ( รวมทัง้ หมด
8 จังหวัด ได้แก่ ( สระบุร/ี สุพรรณบุร/ี อุทยั ธานี/มหาสารคาม/ขอนแก่น/สตูล/ร้อยเอ็ด/พะเยา) ซึง่ กระทรวงมหาดไทยได้แสดง
ความชื่นชมการทางานของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเจ้าหน้าทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้อง โดยให้รกั ษามาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
เพือ่ ประโยชน์ของประเทศและประชาชน
5. จังหวัดอุทยั ธานีแจ้งหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโครงการฯ ทราบ และดาเนินการตามแผนการปฏิบตั งิ านและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามหลักวินยั ทางการคลัง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทัง้ ระเบียบ หนังสือสังการที
่ เ่ กี่ยวข้อง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของราชการเป็ นสาคัญ ประกอบด้วย
แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม
1. โครงการกระบือพันธุด์ ี
2. โครงการส่งเสริมการรวมกลุม่ ผลิตและแปรรูปไก่แสมดา
3.โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และอาหารปลอดภัย
จังหวัดอุทยั ธานี
4.โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลือ่ นด้วยพลังบวร สู่การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมฯ
5.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้ องกันและแก้ไขปัญหาบาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
7. โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดอุทยั ธานี
8. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านพุตาลิต
หมู่ 7 – บ้านชุมทางหลวง ตาบลหูชา้ ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
9. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านศาลาเก่า
ตาบลทัพหลวง – บ้านจัน หมู่ 5 ตาบลหนองจอก อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทยั ธานี
10. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก –
บ้านหนองไม้ตาย ตาบลหนองจอก อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
11. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านตลาดใหม่
ป่ าผาก – บ้านบ่อนา้ เย็น ตาบลสุขฤทัย อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทยั ธานี
12. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านบ่อยาง –

งบประมาณ (บาท)

หน่วยดาเนินการ

1,892,500 สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุทยั ธานี
631,400 สานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดอุทยั ธานี
2,787,600
1,200,000

สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุทยั ธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี

685,500 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทยั ธานี
1,030,700 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี
6,348,200 สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
10,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี
15,000,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี
16,400,000 แขวงทางหลวงชนบทอุทยั ธานี

บ้านหนองตะโก ตาบลบ่อยาง อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี
13. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ แม่นา้ ตากแดด ตาบลโคกหม้อ อาเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี
14. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ แม่นา้ ตากแดด ตาบลหนองยายดา อาเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี

19,400,000 โครงการชลประทานอุทยั ธานี
19,400,000 โครงการชลประทานอุทยั ธานี

-6แผนงาน /โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของจังหวัด จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : บาท
แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

15. โครงการฟื้ นฟูพฒั นาพื้นทีอ่ ่างเก็บนา้ ทับเสลา ตาบลระบา อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทยั ธานี
16. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ ห้วยทับเสลา บ้านหาดทรายงาม ตาบลระบา
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
17. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ ห้วยทับเสลาบ้านบุง้ อ้ายเจี้ยม ตาบลระบา
อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
18. โครงการอาคารป้ องกันตลิง่ ห้วยทับเสลาบ้านยางงาม ตาบลระบา อาเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
19. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกระเวน หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 4 ตาบล
บ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
20. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ากรวยหมู่ท่ี 3 ตาบลห้วยแห้ง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

หน่วยดาเนินการ

28,316,900 โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา
10,000,000 โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา
8,000,000 โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา
9,000,000 โครงการส่งนา้ และบารุงรักษาทับเสลา
4,400,000 สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี
4,400,000 สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทยั ธานี
9,000,000 สานักงานจังหวัดอุทยั ธานี

       

