
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,196,447 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,103,635 บาท

งบบุคลากร รวม 2,107,893 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,107,893 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,015,533 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตั้งไว  3  อัตรา  
 1.ผูอํานวยการกองชาง  (ผอ.ตน) ตั้งไว 435,543 บาท
 2.นายชางโยธา  ชํานาญงาน ตั้งไว 289,995 บาท
 3.นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ตั้งไว 289,995
 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  ทั้งนี้ ใหจายตามคํา
สั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับของพนักงานสวน
ตําบล  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่  มท
  0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,960 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ในกองชาง ตั้งไว  2  อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง  3
 ปี (2563-2565) ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในดานบริดารชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (ผู
อํานวยการระดับตน) ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนง ตั้งไว  12  เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เปน
เงิน  42,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:10:23 หนา : 2/42



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 889,800 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองชาง  จํานวน  6  อัตรา  ประกอบดวย  พนักงานจาง
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1
  อัตรา  ดังนี้
   1.พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา  ตั้งไว  781,800
  บาท ดังนี้ 
      (1) ผช.นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว 351,000
 บาท  
      (2) ผช.นายชางไฟฟา จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 138,000
 บาท
      (3) ผช.จพง.ธุรการ (กองชาง)  จํานวน  1  อัตรา ตั้ง
ไว 149,280 บาท
      (4) พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 143,520
 บาท
   2.พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 108,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (2563-2565)  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน* ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง (แกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2558

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:10:23 หนา : 3/42



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 119,600 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง  จํานวน 6
 อัตรา  ประกอบดวย  พนักงานจางภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และ
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
   1.พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 5  อัตรา  ตั้งไว  107,600
 บาท 
      (1) ผช.นายชางโยธา  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว 40,760
 บาท  
      (2) ผช.นายชางไฟฟา จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 21,420
  บาท
      (3) ผช.จพง.ธุรการ (กองชาง)  จํานวน  1  อัตรา  ตั้ง
ไว  21,420  บาท
      (4) พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว 24,000
 บาท
   2.พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว  12,000  บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (2563-2565)  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 421,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ , ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมิน, คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง  คณะกรรมการตรวจการจาง , คณะกรรมการสอบสวน,และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงาน  พนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลวังตะเฆ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่ง
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดคา
เชาบานของขาราชการใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการทองถิ่น  ลงวัน
ที่  8  กรกฎาคม  2559  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล  สังกัดกองชาง  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (กองชาง) จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลหรือพนักงาน
จาง  เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  โดยจายเปนคา
เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน  ฝึก
อบรม  สัมมนา  ประชุมตาง ๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้  ใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

2.โครงการรังวัดแบงแยกแนวเขต (กองชาง) จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแนวเขตการ
ปกครอง  ตรวจสอบ  จับคาพิกัด และจัดทําแนวเขตตําบล  โดย
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนคาใชจาย
ตางๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน  และรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน  ที่อยูในความรับผิดชอบของ    กองชาง เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

1. วัสดุคงทน  ตั้งไว    20,000   บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก  กรรไกร  แปรง
ลบกระดานดํา  ตรายาง  ที่ถูพื้น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 2. วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว   30,000 บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุม
คา  เชน  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับ
หมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา1 *

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

1. วัสดุคงทน  ตั้งไว  20,000  บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ไมโครโฟน  ขาตั้ง
ไมโครโฟน  หัวแรงไฟฟา  เครื่องวัดกระแสไฟฟา  เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟา  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา  เครื่องประจุไฟ  ฯลฯ
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  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

2.วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว  20,000  บาท
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไมยืน
นาน  หรือเมื่อใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอม
แซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา  เชน ฟิวส  เทปพันสายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  หลอด
ไฟฟา  หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  25059  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 2 * 

3.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล   ตั้งไว  20,000 บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบ
หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอม เชน  ดอกลําโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรตางๆ  แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 2 *

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
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คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเปน
1.คาวัสดุคงทน ซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคา  ไดแก  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโคง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
2.วัสดุสิ้นเปลือง  ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม   ไดแก ยางรถยนต  น้ํามัน
เบรก  น็อตและสกรู  สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
3.วัสดุประกอบและอะไหล ซึ่งสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ไดแก  เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพาน กระจกมองขางรถ
ยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสือกระทรงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
 1555 ลงวันที่  22  มีนาคม  2560 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุและคาสาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

1.วัสดุสิ้นเปลือง  
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  แกสหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามัน
จารบี  น้ํามันเครื่อง  ถาน  กาส ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ  ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน * ตาม
หนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  หนา 5*
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

1. วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว  40,000  บาท   
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
งานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล   เทปบันทึกขอมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพ
คอมพิวเตอร  ตลับผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  สายเคเบิล ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

 2. วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ตั้งไว  10,000  บาท
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบ
หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอม เชน  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  หนวยประมวล
ผล  ฮารดดิสกไดนร  ซีดีรอมไดรฟ  แผนกรองแสง  แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ  เมนบอรด  เมมโมรี่ซิป  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ   และวัสดุอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจายในราย
จายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 7 *
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วัสดุสํารวจ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  
-รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชงานแลว
ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไมคงสภาพเดิม  และให
หมายความรวมถึง  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน  5,000  บาท เชน  บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือ
แกะสลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ   ที่
สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ    ที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 41 * 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริการเงินภาครัฐ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ในรายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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งบลงทุน รวม 574,742 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.โครงการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  
(กองชาง)

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายในการดําเนินการปรับปรุงครุภัณฑขนาด
ใหญ  เชน เครื่องขยายเสียง เครื่องจักรกลยานพาหนะ อยูใน
ความรับผิดชอบของกองชาง  เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง คาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ รายจายเพื่อจางที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้งรายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
ครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เพื่อ
สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 474,742 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1.โครงการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ (กอง
ชาง)

จํานวน 474,742 บาท

เพื่อจายซอมเเซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ  ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ  หรือคาซอมกลาง  การดําเนินงาน
ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน  โดยเฉพาะภารกิจที่เปนหนาที่ที่
ตองดําเนินการและภารกิจที่หากไมจัดทําแลวจะนํามาซึ่งความ
เดือดรอนแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เชน  การ
บํารุงรักษาถนน  การขุดลอก  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  โโย
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16  และมาตรา 18  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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งานไฟฟ้าถนน รวม 316,500 บาท
งบลงทุน รวม 316,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1.เครื่องขยายเสียง จํานวน 16,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบ Power  Mirer NPE-
PMD-1000MP3  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 16,500  บาท 
ที่ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารในชุมชน  โดยการปรับปรุงซอม
แซมเสียงตามสาย หมูที่  9 ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑโดย
สภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เมื่อชํารุดเสีย
หายสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม และครุภัณฑดังกลาวไม
ไดตั้งจายในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2562 แตมีความจําเปนที่ตองจัดหาตามราคาทอง
ถิ่น  เพื่อใชในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บัญชี
ครุภัณฑ (แบบ ผ.03) หนา 174 รายการที่ 13
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาถมดิน

1.โครงการถมดิน บานวังกะทะ  หมู  14 จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง 
-รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งกอสรางรวมถึงสิ่งตางๆ ที่
ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งกอสราง โดยมีลักษณะอยางหนึ่งอยาง
ใด โดยดําเนินการถมดิน  หมูที่ 14  ลานกีฬา  กวาง  30
  เมตร  ยาว  61.50  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3  เมตร  งานดิน
ถม  จํานวน  5,535  ลบ.ม.  ปรับเกลี่ยดวยรถไถไมนอย
กวา  5,535 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนนปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่ 3  แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  หนา 126 รายการที่ 1 (สอด
คลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 3 และยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 882,000 บาท
งบลงทุน รวม 882,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 882,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการขุดบอขยะ  หมู  1 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 1
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 1  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

10.โครงการขุดบอขยะ  หมู 10 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 10
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 10  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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11.โครงการขุดบอขยะ  หมู 11 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 11
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 11  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

12.โครงการขุดบอขยะ  หมู 12 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 12
 ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 12  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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13.โครงการขุดบอขยะ  หมู 13 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 13
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 13  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

14.โครงการขุดบอขยะ  หมู 14 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 14
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 14  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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15.โครงการขุดบอขยะ  หมู 15 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 15
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 15  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

16.โครงการขุดบอขยะ  หมู 16 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 16
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 16  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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17.โครงการขุดบอขยะ  หมู 17 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 17
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 17  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

18.โครงการขุดบอขยะ  หมู 18 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 18
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 18  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.
2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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2.โครงการขุดบอขยะ  หมู 2 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 2
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 2  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

3.โครงการขุดบอขยะ  หมู 3 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 3
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 3  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:10:24 หนา : 22/42



4.โครงการขุดบอขยะ  หมู 4 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 4
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 4  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

5.โครงการขุดบอขยะ  หมู 5 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 5
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 5  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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6.โครงการขุดบอขยะ  หมู 6 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 6
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 6  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

7.โครงการขุดบอขยะ  หมู 7 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 7
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 7  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  
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8.โครงการขุดบอขยะ  หมู 8 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 8
  ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 8  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

9.โครงการขุดบอขยะ  หมู 9 จํานวน 49,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขุดบอขยะ  หมู 9
 ปริมาณงานขุดลอกปากบนกวาง 30 เมตร  ปากลางกวาง  25
  เมตร  ยาว 30 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.50 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถขุด จํานวน  1,238  ลบ.ม. (ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด) สถานที่กอสราง  หมู 9  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 7  แนวทางที่  7.1  หนา 153 ขอ 4
 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7  และยุทธศาสตร
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที่ 3 )  

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:10:24 หนา : 25/42



งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,894,312 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,212 บาท

ค่าวัสดุ รวม 168,212 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 79,592 บาท

1.ประเภทวัสดุอุปกรณและประกอบอะไหล   
คําชี้แจง 
-เพื่อจายจัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลที่ใชในการปรับ
ปรุงระบบประปาหมูบาน  ซึ่งสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิม
ที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง  เชน  ทอ PVC  ขนาด  2  นิ้วปลายเรียบ  ขอตอ
ตรง  ขนาด 2 นิ้ว  ของอ  90  ขอสามทางขนาด 2 นิ้ว  น้ํายา
ประสานทอขนาด 1,000  กรัม ฯลฯ  และรายจายใหรวมถึงคาใช
สอยที่ตองชําระพรอมกัน  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน  คา
ติดตั้ง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 27,500 บาท

1.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ที่ใชใน
การผลิตน้ําประปาหมูบาน  ซึ่งเปนสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงาน
แลวเกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดัง
เดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน คลอรีน  สารสม  สาร
คารบอน ฯลฯ และรายจายใหรวมถึงคาใชสอยที่ตองชําระพรอม
กัน  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:10:24 หนา : 26/42



วัสดุอื่น จํานวน 61,120 บาท

1.ประเภทวัสดุคง  ตั้งไว  61,120  บาท 
คําชี้แจง 
-คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมาตรวัดน้ําระบบแมเหล็ก-สองชั้น
ตอดวยเกลียว  ซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอม
แซมแลวไมคุมคาและรายจายใหรวมถึงคาใชสอยที่ตองชําระ
พรอมกัน  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน  คาติดตั้ง  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย 
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งบลงทุน รวม 1,726,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,100 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

1.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 5 แรงมา (กองชาง) จํานวน 32,100 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาด  5
 แรงมา จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 32,100  บาท ที่ใชในการผลิต
น้ําประปาหมูบาน  โดยการปรับปรุงระบบประปาหมูบานแกไข
ปญหาน้ําอุปโภคบริโภค หมูที่  18 ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑ
โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เมื่อ
ชํารุดเสียหายสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม และครุภัณฑดัง
กลาวตั้งจายในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2562 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน หนา 48
 ดังนี้
1) สูบน้ําได 1,500 ลิตรตอนาที  
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา
(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา
ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บัญชี
ครุภัณฑ (แบบ ผ.03) หนา 176 รายการที่ 31
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2.เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงขนาด 2 แรงมา (กองชาง) จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟา  ขนาด  2  แรงมา จํานวน  4  เครื่อง ๆ ละ 11,000
  บาท  ที่ใชในการผลิตน้ําประปาหมูบาน  ใชในงานปรับปรุง
ระบบประปาหมูบานแกไขปญหาน้ําอุปโภคบริโภค หมูที่  6 ซึ่ง
เปนสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุ
การใชงานยืนนาน เมื่อชํารุดเสียหายสามารถซอมแซมใหใชงานได
ดังเดิม และครุภัณฑดังกลาวตั้งจายในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน หนา  48 ดังนี้
1) สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา
(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา
ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ บัญชี
ครุภัณฑ (แบบ ผ.03) หนา 176 รายการที่ 32 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,650,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 1 (ลําหวยตะโก) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู  1 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 1
 (ลําหวยตะโก) ปริมาณงานขุดลอกกวาง 18  ม. ยาว 110 ม. ลึก
เฉลี่ย 2 ม. อัตราลาดเอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  2,970  ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2)  พ
.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
  หนา 13 รายการที่  1 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1
  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  7)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:10:24 หนา : 30/42



10.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 18 (ลําหวยสีเสียดตอน
บน)

จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ  หมู 18 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนอง
น้ํา  ลําเหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อ
ปองกันน้ําเสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิก
จายประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู  18 (ลําหวยสีเสียดตอนบน) ปริมาณงานขุด
กวาง 13 เมตร ยาว 210 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตรา อัตราลาด
เอียง 1:1.5  ปริมาณงานขุดดวยรถขุด จํานวน 5,989 ลบ.ม.(ตาม
แบบ อบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ํา
เสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนว
ทางการพัฒนาที่ 4.2  หนา 16 รายการที่  36 (สอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  7)
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11.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 18 (ลําหวยสีเสียดตอน
ลาง)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ  หมู 18 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนอง
น้ํา  ลําเหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อ
ปองกันน้ําเสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิก
จายประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู  18 (ลําหวยสีเสียดตอนลาง) ปริมาณงานขุด
กวาง 12 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตรา อัตราลาด
เอียง 1:1.5  ปริมาณงานขุดดวยรถขุด จํานวน 1,620 ลบ.ม.(ตาม
แบบ อบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ํา
เสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนว
ทางการพัฒนาที่ 4.2  หนา 16 รายการที่  36 (สอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  7)
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12.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ  หมู 16 (หลังโรงเรียน) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ  หมู 16 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนอง
น้ํา  ลําเหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อ
ปองกันน้ําเสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิก
จายประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู 16 (หลังโรงเรียน)  ปริมาณงานขุดจุดที่ 1
 กวาง 10 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
จุดที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3
 เมตร  อัตรา อัตราลาดเอียง 1:1.5  ปริมาณงานขุดดวยรถ
ขุด จํานวน 1,725 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  หนา 16 รายการ
ที่  34 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 3 และยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7)
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13.โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลพรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา   หมู  15 จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดเจาะน้ําบาดาลพรอมติดตั้ง
ระบบสูบน้ํา สถานที่ดําเนินการ หมู  15 ปริมาณงานขุดเจาะความ
ลึกบอ  42.50  เมตร  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  6  นิ้ว  งานเจาะ
บอบาดาลพรอมทอ  จํานวน  1  บอ  ซัมเมอรขนาด 2
 แรง  จํานวน  1  ตัว  แผงโซลาเซลพรอมขาตั้ง  จํานวน  8
  แผง  เบรกเกอร  จํานวน  1 ตัว (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนา
ที่ 4.1  หนา 12 รายการที่ 15 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 3 และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่ 7)
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2.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 2 (สระประมง) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู  2 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 2
 (สระประมง)  ปริมาณงานขุดลอกกวาง 25  ม. ยาว 25 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. อัตราลาดเอียง 1:1.5 งานดินขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  1,875  ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
  หนา 13 รายการที่  20 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  7)
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3.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 5 (สระน้ําประปาลูกบน) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู 5 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 5
 (สระน้ําประปาลูกบน) ปริมาณงานขุดกวาง 10 เมตร ยาว 140
 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานดินขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  3,150 ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) 
พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
 หนา 14 รายการที่  23 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  7)
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4.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 6 (โปงดินแดง) จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู 6 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 6
 (โปงดินแดง) ปริมาณงานขุดกวาง 50 เมตร ยาว 53 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานดินขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  5,300 ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
  หนา 14 รายการที่  24 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  7)
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5.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 7 (ลําหวยคอกนอย) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู 7 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 7
 (ลําหวยคอกนอย) ปริมาณงานขุดกวาง 14 เมตร ยาว 100
 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานดินขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  3,150 ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 หนา 14
 รายการที่  25 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1  และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  7)
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6.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 8 (ลําเชียงทา) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู 7 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 8
 (ลําเชียงทา) ปริมาณงานขุดกวาง 14 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานดินขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  3,150 ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2)พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
  หนา 14 รายการที่ 26 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  7)
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7.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 10 (สระน้ําประปา) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู 10 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 10
 (สระน้ําประปา) ปริมาณงานขุดกวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานขุดดวยรถ
ขุด  จํานวน  3,000 ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กําหนด)  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 หนา 15
 รายการที่  28 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1  และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  7)
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8.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 14 (ฝายใหญ) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ  หมู 8 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองน้ํา  ลํา
เหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลอง
ชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อปองกันน้ํา
เสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 8
 ลําหวยคาบบักหมี  ปริมาณงานขุดกวาง 10 เมตร ยาว 60
 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร อัตรา อัตราลาดเอียง 1:1.5  ปริมาณงาน
ขุดดวยรถขุด จํานวน 1,800 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ปรากฏในแผน
พัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับ
ที่  2) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางการพัฒนา
ที่ 4.2  หนา 16 รายการที่  32 (สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  7)
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9.โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ หมู 11 (สระน้ําประปา) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ  หมู 11 ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนอง
น้ํา  ลําเหมืองสาธารณะ  รอง/รางระบายน้ํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชที่กีดขวาง  ขุดลอกรองน้ําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพื่อ
ปองกันน้ําเสีย  และน้ําทวมขัง  และรายจายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิก
จายประเภทนี้  สถานที่ดําเนินงาน  ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะ หมู  11 (สระน้ําประปา) ปริมาณงานขุดกวาง 30
 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร อัตรา อัตราลาดเอียง 1:1.5
  ปริมาณงานขุดดวยรถขุด จํานวน 1,800 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ํา
เสีย ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเฆ(เพิ่มเติมฉบับที่  2) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4  แนว
ทางการพัฒนาที่ 4.2  หนา 15 รายการที่  29 (สอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 1  และยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  7)
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