
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,220,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (งานรับรองแบบกอสร้าง) จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด  ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบดัดแปลง  ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยู
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เชน  คาออกของ  คาจ้างผู้แสดง
แบบ และคาซอมแซมทรัพยสิน เปนต้น  โดยให้ปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 มาตรา 55 (3) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 67(5)และหนังสือ
สั่งการดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน 
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งบลงทุน รวม 7,160,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,160,000 บาท
คาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

1 .โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู 13 จํานวน 610,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู 13  ราย
จายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ
ตางๆ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร  ทั้งที่เปนการดําเนินการ
พร้อมกันหรือภายหลังการกอสร้างอาคาร  รวมถึงการติดตั้งครั้ง
แรกในสถานที่ราชการ  โดยดําเนินการ  ปรับปรุงระบบประปาหมู
บ้าน  หมู 13  งานดินขุดดินหลุมฐานราก/ถม
คืน  จํานวน  214  ลบ.ม.  งานแบบหลอ ไม้แบบหลอคอนกรีตทั่ว
ไป 80 % พร้อมไม้คราว  จํานวน  202  ตร.ม. งาน
คอนกรีต 1:3:5  จํานวน  5 ลบ.ม.งานเหล็ก  งานทอและ
อุปกรณ  งานตบแตง  งานทาสี  งานอื่นและเสาเข็ม คสล.หรือ คอ
ร.ยาว 6. ม.หน้าตัด 180 ตร.ม.ซม.เส้นรอบ
รูป  77  ซม.จํานวน  57 ต้น  (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนา
ที่ 4.1 หน้า 134 รายการที่  2 (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  7)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.กอสร้างถนน คสล.หมู 1 สายบ้านนายปรีดา-บ้านนางทองพัด จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ที่ 1    ถนนกว้าง 4 เมตร  ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  คสล.หมู 1 สายบ้านนายปรีดา-บ้าน
นางทองพัด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
การพัฒนาที่  3.1หน้า 29  ข้อ  2 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ อปท.ชัยภูมิที่ 6)

10.กอสร้างถนน คสล.หมู 4 สายสามแยกบ้านนางทางอยู – สาม
แยกวัดทาโป่ง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 4 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 40 ม.หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอ
สร้าง  หมู 4 สายสามแยกบ้านนางทางอยู – สามแยกวัดทา
โป่ง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า 34 ข้อ 30 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.ชัยภูมิที่ 6)  
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11.กอสร้างถนน คสล.หมู 5 สายบ้านนายสิทธิ-บ้านนางเวา จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.หมู  5  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 324 ตร.ม.พร้อมป้าย
แสดงรายละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 5 สายบ้านนายสิทธิ-บ้าน
นางเวา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.  2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่ 3.1 หน้า 37  ข้อ 48 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

12.กอสร้างถนน คสล.หมู 5 สายบ้านนางประมวล-บ้านนายไพฑูล จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ที่ 5  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 324 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู  5 สายบ้านนางประมวล-บ้านนาย
ไพฑูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
การพัฒนาที่  3.1 หน้า  37  ข้อ  50 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ อปท.ชัยภูมิที่ 6)
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13.กอสร้างถนน คสล.หมู 6 สายบ้านนายกลิ่น-บ้านนายพล จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.หมู 6   ถนนกว้าง 3.5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 315 ตร.ม.พร้อมป้าย
แสดงรายละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานกําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 6 สายบ้านนายกลิ่น-บ้าน
นายพล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.  2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่ 3.1 หน้า 38  ข้อ 55 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

14.กอสร้างถนน คสล.หมู 7 สายบ้านนายสอง-บ้านนายรหัส จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 7  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15
 เมตร  พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 492 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 7 สายบ้านนายสอง-บ้านนาย
รหัส  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  39 ข้อ 63 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:13:43 หน้า : 5/36



15.กอสร้างถนน คสล.หมู 7 สายบ้านนายสําเริง-บ้านนายสอง จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 7  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 61เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  244 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 7 สายบ้านนายสําเริง-บ้านนาย
สอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  40 ข้อ 65 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  

16.กอสร้างถนน คสล.หมู 8 บ้านนายคํามัย-บ้านายสุริยา จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 8  ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  250 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 8 บ้านนายคํามัย-บ้านายสุริยาตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า  41 ข้อ 75 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  
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17.กอสร้างถนน คสล.หมู 8 สายบ้านนางบัวผัน –ลําห้วยเชียงทา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอ
สร้าง  หมู 8 สายบ้านนางบัวผัน –ลําห้วยเชียงทา ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561
-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  41  ข้อ 77 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จว.ชัยภูมิที่ 6)

18.กอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 สายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก-ลําห้วยเชียง
ทา

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8
  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้าง
ไมน้อยกวา  244 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด)  สถานที่กอ
สร้าง  หมูที่ 8 สายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก-ลําห้วยเชียงทา  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า  41 ข้อ 78 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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19.กอสร้างถนน คสล.หมู 10  สายรอบสระน้ําสาธารณประโยชน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 10  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  324 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง หมู 10  สายรอบสระน้ําสาธารณ
ประโยชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
การพัฒนาที่  3.1 หน้า  44 ข้อ 94 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

2.กอสร้างถนน คสล.หมู 1 สายบ้านนายวิหาร-บ้านนายพยอม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่  1 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว  21 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอ
สร้างไมน้อยกวา  84 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่
กอสร้าง  หมู 1 สายบ้านนายวิหาร-บ้านนายพยอม  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3
  แนวทางที่  3.1  หน้า  4  ข้อ 2 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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20.กอสร้างถนน คสล. หมู 10 สายบ้านนายปานชัย ศรีหาโคตร-อาง
เก็บน้ําหนองปล้อง

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 10 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15
 เมตร  พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 324 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 10 สายบ้านนายปานชัย ศรีหา
โคตร-อางเก็บน้ําหนองปล้อง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า 44 ข้อ 93 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  

21.กอสร้างถนน คสล.หมู 12 สายอางเก็บน้ําบ้านแจ้งวังทอง-บ้านวัง
ตะเฆ  หมู 1

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู 12
 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้าง
ไมน้อยกวา 324 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด)  สถานที่กอ
สร้าง หมู 12 สายอางเก็บน้ําบ้านแจ้งวังทอง-บ้านวังตะเฆ  หมู 1
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า  48  ข้อ 112 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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22.กอสร้างถนน คสล.หมู 14 สายบ้านนายสมควร-บ้านนายสมบัติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่  15  ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 165 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 14 สายบ้านนายสมควร-บ้านนาย
สมบัติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  55  ข้อ 155 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

23.กอสร้างถนน คสล.หมู 15 สายไรนายสังเวียน-ทางเข้าป่าชุมชน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 15  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  324 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  15 สายไรนายสังเวียน-ทางเข้าป่า
ชุมชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  8  ข้อ 23 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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24.กอสร้างถนน คสล.หมู 15 สายบ้านนายถนอม-บ้านนางลําดวน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคสล.  หมู 15  ถนน
กว้าง5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา 250 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอ
สร้าง  หมู 15 สายบ้านนายถนอม-บ้านนางลําดวน  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3
  แนวทางที่  3.1  หน้า  8  ข้อ 24 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

25.กอสร้าง คสล.  หมู 16 สายวัดป่า-บ้านนายสมพาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคสล.  หมู 16 ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 160 พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอ
สร้าง  หมู 16 สายวัดป่า-บ้านนายสมพาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  57  ข้อ 166 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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26.กอสร้างถนน คสล.หมู 11 สายบ้านนายสงา-ลานมัน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคสล.  หมู 11  ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา 160 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอ
สร้าง  หมู 11 สายบ้านนายสงา-ลานมัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  33  ข้อ 28 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

27.กอสร้างถนน คสล. หมู 11 สายบ้านนายสวิน-วัดบ้านปากดง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว  30 เมตร หนา 0.15
 เมตร หูช้าง  43  ตร.ม. พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 163 ตร.ม
.พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานกําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 11 สายบ้านนายสวิ
น-วัดบ้านปากดง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ   พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  46  ข้อ 107 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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28.กอสร้างถนน คสล.หมู 11 สายหลังโรงเรียนบ้านปากดง-ไปบ้าน
สํานักตูมกา

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว  30 เมตร หนา 0.15
 เมตร หูช้าง  43  ตร.ม. พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 163 ตร.ม
.พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตาม
แบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 11 สายหลังโรงเรียน
บ้านปากดง-ไปบ้านสํานักตูมกา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  47  ข้อ 109 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

29.กอสร้างถนน คสล.หมู 18 สายบ้านนายสุพี-อางเก็บน้ํา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 18  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 18 สายบ้านนายสุพี-อางเก็บ
น้ํา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า  62 ข้อ 194 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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3.กอสร้างถนน คสล.หมู 2 สายบ้านนางลําไพร –ฝายน้ํา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 2  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 8 สายบ้านนายคํามัย – บ้านนาย
สุริยา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.  2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  4 ข้อ 4 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที่ 6)

30.กอสร้างถนน คสล.หมู 9 บ้านนายแดง-บ้านนางคําปุ่น จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 54เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  216 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 9 บ้านนายแดง-บ้านนางคําปุ่น
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  44 ข้อ 91 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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31.กอสร้างถนน คสล.หมู 9 บ้านนายประมวล-ต้นหว้า จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 54เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  216 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 9 บ้านนายประมวล-ต้น
หว้า                    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  43 ข้อ 85 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 

32.กอสร้างถนน คสล.หมู 9 บ้านนายสุริยา-โรงเรียนบ้านหลังสัน จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9  ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 43เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  215 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 9 บ้านนายสุริยา-โรงเรียนบ้าน
หลังสัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  43 ข้อ 87 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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33.กอสร้างรางระบายน้ํา  หมู  17  สายบ้านนายประยูร-บ้านนาย
สุนทร

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมู  17
  กว้าง  0.30 เมตร ยาว 170เมตร  พื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด)  สถานที่กอ
สร้าง  กอสร้างรางระบายน้ํา  หมู  17  สายบ้านนายประยูร-บ้าน
นายสุนทร    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า 126 ข้อ 2 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 

34.กอสร้างรางระบายน้ํา  หมู 4 สายบ้านนายน้อย  ดวงมาลา-สนาม
เด็กเลน

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หมู  4
  กว้าง  0.30 เมตร ยาว 170 เมตร  พื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด)  สถานที่กอ
สร้าง  กอสร้างรางระบายน้ํา  หมู  หมู 4 สายบ้านนายน้อย  ดวง
มาลา-สนามเด็กเลน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า 126 ข้อ 2 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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4.กอสร้างถนน คสล.หมู 2 สายบ้านนางเมา-บ้านนายแอ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 2  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  2 สายบ้านนางเมา-บ้านนายแอ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3
  แนวทางที่  3.1  หน้า  4 ข้อ 5 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)

5.กอสร้างถนน คสล.หมู 2 สายบ้านนางชลดา-บ้านนางจารุณี จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 2 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 2 สายบ้านนางชลดา-บ้านนางจารุ
ณี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3
  แนวทางที่  3.1  หน้า 4 ข้อ 6 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  
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6.กอสร้างถนน คสล.หมู 3 สายถ้ําค้างคาว-ไรนายสุพจน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 3 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม.พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด)  สถานที่กอสร้าง  หมู 3 สายถ้ําค้างคาว-ไรนายสุ
พจน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า 32 ข้อ 21 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  

7.กอสร้างถนน คสล.หมู 3 สายบ้านถ้ําค้างคาว-ไรนายเคน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 3 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 3 สายบ้านถ้ําค้างคาว-ไรนาย
เคน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า 32 ข้อ 20 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  
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8.กอสร้างถนน คสล.หมู 3 สายหนองไม้แกน-ห้วยโป่งเกตุ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160 ตร.ม.  พร้อมป้ายแสดงราย
ละเอียดงานกอสร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน
กําหนด) สถานที่กอสร้าง  หมู 3 สายหนองไม้แกน-ห้วยโป่ง
เกตุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า 32 ข้อ 19 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  

9.กอสร้างถนน คสล.หมู 4 สายบ้านนายเหลือ มะนาวนอก-สามแยก
โรงเรียนทาโป่ง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 4 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 40 ม.หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไม
น้อยกวา  160 ตร.ม. พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดงานกอ
สร้าง  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกําหนด) สถานที่กอ
สร้าง  หมู 4 สายบ้านนายเหลือ มะนาวนอก-สามแยกโรงเรียนทา
โป่ง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1
  หน้า 35 ข้อ 37 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)  
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.โครงการถนนเพื่อการเกษตร  หมู 1 สายแยกห้วยแย้-ไรนางสุภาพ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 1   
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติด
ตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วง
เงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้   สถานที่ดําเนินการ  หมู หมู 1 สายแยกห้วยแย้-ไร
นางสุภาพ  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอรกว้าง4  เมตร  ยาว  1,300
  เมตร ไมน้อยกวา 5,200  ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3   แนวทางที่  3.1
 หน้า 100 ข้อ 1 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1
  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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10.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายฟารมวัว จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 12 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 12 สายฟารม
วัว  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไมน้อย
กวา  8,000  ตร.ม.  (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  117  ข้อ 91 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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11.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 16  สายไรนายปน-ลําห้วยเชียง
ทา

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 16 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 16  สายไรนาย
ปน-ลําห้วยเชียงทา   ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร ไม
น้อยกวา  12,400  ตร.ม.  (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า 93  ข้อ 121 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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12.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 16  สายไรนายป่าน-วังอ้ายจีด จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 16 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 16  สายไรนาย
ป่าน-วังอ้ายจีด  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไม
น้อยกวา  8,000  ตร.ม.  (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า 94  ข้อ 126 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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13.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 11  สายแยกไทรทอง-บ้านปาก
ดง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 11 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 11  สายแยกไทร
ทอง-บ้านปากดง  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไม
น้อยกวา  8,000  ตร.ม.  (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า 83  ข้อ 81 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6
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14.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 9  สายสามแยกต้นหว้า-มอหลง
เสียงนาง

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 9 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 9  สายสามแยกต้น
หว้า-มอหลงเสียงนาง  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร ไม
น้อยกวา  920  ตร.ม. (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า 113  ข้อ 71 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6
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15.โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู 17  สายลานมันพัฒนานิคม-วัด
ใหมโป่งนคร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู 17  ราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วง
เงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 17  สายลานมันพัฒนา
นิคม-วัดใหมโป่งนคร   ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  160  ตร.ม. (ตาม
แบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า 60  ข้อ 184 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6
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16.โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู 17  สายบ้านนายประยูร-บ้าน
นางสาย

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนคสล.หมู 17  ราย
จายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วง
เงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 17  สายบ้านนายประยูร-บ้าน
นางสาย   ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  480 ตร.ม. (ตามแบบอบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า 9  ข้อ 27 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที่ 6
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17.โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น   หมู 3 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น   หมู 3    ราย
จายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ
ตางๆ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร  ทั้งที่เปนการดําเนินการ
พร้อมกันหรือภายหลังการกอสร้างอาคาร  รวมถึงการติดตั้งครั้ง
แรกในสถานที่ราชการ  โดยดําเนินการ  ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ํา
ล้น   หมู 3   กว้าง 2.5 เมตร  ยาว  37  เมตร  หนา  0.15
 เมตร  พื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา  92.5  ตร.ม. (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทาง
การพัฒนาที่ 4.2  หน้า 135 รายการที่  2 (สอดคล้องยุทธศาสตร
จังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่  7)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:13:43 หน้า : 28/36



2.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายไรนายเรืองไร-บ้านโนน
สําราญ(ไรนางบุญโฮม)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 1 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ หมู 1 สายไรนาย
เรืองไร-บ้านโนน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไม
น้อยกวา  5,200  ตร.ม. (ตามแบบอบต.กําหนด)  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1 หน้า 100 ข้อ 3 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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3.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 1 สายห้วยแย้-ห้วยคอกน้อย(ไร
นายทวี)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู
ที่  1   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่ง
ตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดิน
ให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้   สถานที่ดําเนินการ  1 สายห้วยแย้-ห้วยคอก
น้อย(ไรนายทวี)   ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไม
น้อยกวา  5,200  ตร.ม. (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561
-2565  ยุทธศาสตรที่ 3   แนวทางที่  3.1 หน้า 100 ข้อ 5 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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4.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 2 สายไหลเขา-บ้านบุ้งเวียน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 2   
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติด
ตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วง
เงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้   สถานที่ดําเนินการ  หมู 2 สายไหลเขา-บ้านบุ้ง
เวียน  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไมน้อย
กวา  5,200  ตร.ม (ตามแบบ  อบต.กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  (เพิ่มเติมฉบับที่ 1
) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3   แนวทางที่  3.1 หน้า 17
 ข้อ 4 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และ
ยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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5.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายบ้านนายทอง-ไรนายสงวน
วังมวง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู  3   
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติด
ตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วง
เงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้   สถานที่ดําเนินการ  หมู 3 สายบ้านนายทอง-ไรนาย
สงวนวังมวง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว  500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไมน้อย
กวา  8,000  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ   พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3   แนวทาง  3.1 หน้า 102 ข้อ 15 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1 และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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6.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 3 สายถ้ําค้างคาว-ไรนางสวน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 3   
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติด
ตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วง
เงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้   สถานที่ดําเนินการ  หมู 3 สายถ้ําค้างคาว-ไรนาง
สวน  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไมน้อย
กวา  8,000  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.  2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 3   แนวทางที่  3.1 หน้า 102 ข้อ 14 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6)
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7.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 4  สายหลังโรงเรียน-ไรนายด้วง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 4 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ   สถานที่ดําเนินการ  หมู 4
  สายหลังโรงเรียน-ไรนายด้วง  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 500
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4
 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไมน้อยกวา  8,000  ตร.ม.  (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  105  ข้อ 29 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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8.โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายซับเฮี่ย-โคกสะอาด (ไร
นายทองแดง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 12 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ   หมู 12  สายซับเฮี่ย-โคก
สะอาด (ไรนายทองแดง)  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 500
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4
 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไมน้อยกวา  8,000  ตร.ม.  (ตาม
แบบอบต.กําหนด)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหาร
สวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทาง
ที่  3.1  หน้า  86  ข้อ 92 (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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9. โครงการถนนเพื่อการเกษตร หมู 12  สายซับเฮี่ย-ดอกกอก(ขึ้นป่า
ชุมชน)

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการ
เกษตร หมู 12 รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งกอสร้างรวมถึง
สิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง เชน เพื่อปรับปรุง
ที่ดินให้มีมูลคาเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) รายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงกอสร้างให้มีมูลคา
เพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกวา 50,000 บาท) และรายจายเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจายใน
รายจายประเภทนี้ สถานที่ดําเนินการ   หมู 12 สายซับเฮี่ย-ดอก
กอก(ขึ้นป่าชุมชน)  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร งานปรับเกรดก้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ไม
น้อยกวา  8,000  ตร.ม.  (ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่ 3  แนวทางที่  3.1  หน้า  14  ข้อ 18 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 1  และยุทธศาสตรของ  อปท
.จังหวัดชัยภูมิที่ 6) 
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