
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                           
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

               วัน จันทร์ ที ่๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. 
                ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ ่

ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๗ คน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  
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๒ นายนิสันต์ สุขพยุง รองประธานสภาฯ นิสันต์ สุขพยุง 
๓ นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ เลขานุการสภา อบต. ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ 
๔ นาย ทรงกลด สีสดเขียว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ทรงกลด สีสดเขียว 
๕ นายฤทธิกร จินดาโสด สมาชิก อบต.หมู่ที่๒ ฤทธิกร จินดาโสด 
๖ นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมู่ที่๓ สมบัติ สวงโท 
๗ นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่๔ หนูแดง รุ่งเป้า 
๘ นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่๕ - 
๙ นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่๖ สมเกียรติ์ ลานอก 

๑๐ นายสราวุฒิ แนบเสลา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สราวุฒิ แนบเสลา 
๑๑ นายสมาน วังหอม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมาน วังหอม 
๑๒ นายไสว นอขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไสว นอขุนทด 
๑๓ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๒ ชลณฤทธิ์ จำชาติ 
๑๔ นายโสภา นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ โสภา นารีจันทร ์
๑๕ นางสาวผุสดี เจนชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๔ ผุสดี เจนชัย 
๑๖ นางจี ถิ่นประสงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๕ จี ถิ่นประสงค์ 
๑๗ นางณธัญนันท์ อุธานี สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๖ ณธัญนันท์ อุธานี 
๑๘ นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๘ โสภา ศรีชัยปัญหา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด นิรปิญญ์ สรภูมิ 
๓ นายมังกรณ์ ชนะชัย เลขานุการ นายก อบต.วังตะเฆ่ มังกรณ์ ชนะชัย 
๔ นางอัมพร จันคำ รองนายก อบต.วังตะเฆ่ อัมพร จันคำ 
๕ นายไสว พรมพาน รองนายก อบต.วังตะเฆ่ ไสว พรมพาน 
๖ น.ส.วรรณภา บุญภักด ี ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ วรรณภา บุญภักดี 
๗ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส  

     

 

 

 



-๒- 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาของสมาชิกสภา อบต.วังตะเฆ่มีสมาชิกขอ
ลาในการประชุม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ท่านคือ  
     -นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๕ 
  ๑.๒ เรื่องการเข้าร่วมอบรมความมั่นคงเกี่ยวกับ กอรมน.ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมครับ 
  ๑.๓ เรื่องการร่วมงานฌาปนกิจศพของคุณพ่อตาของ ส.อบต.ม.๓ ขอขอบคุณสมาชิกสภาและคณะ
ผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพที่ผ่านมาครับ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๒.๒ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๒.๓ รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
-นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ ผมขอทักท้วงการบันทึกรายงานการประชุมสภาในการจดบันทึกระเบียบ

วาระการประชุมในช่วงที่มีสมาชิกอภิปรายบางส่วนไม่ได้มีการจดบันทึกซ่ึงตามความถูกต้องควรจดบันทึกทุกคำพูดในการ
อภิปรายของท่านสมาชิกเวลาอภิปรายโดยเฉพาะช่วงการประชุมรับหลักการและรับร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณให้ท่าน
เลขานุการสภาตรวจสอบและแก้ไขก่อนด้วยครับ 

-นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ ตามท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายก่อนหน้านี้ เรื่องการบันทึกระเบียบวาระการ
ประชุมไปก่อนเพ่ือให้แก้ไขตรวจสอบอีกรอบครับ ผู้รับรองการเลื่อนรับรองรายงานการประชุม ๒ ท่าน 

ผู้รับรอง 
 ๑.นางสาวหนูแดง รุ้งเป้า ส.อบต.ม.๔ 
 ๒.นางจี ถิ่นประสงค์ ส.อบต.ม.๑๕ 

-นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไมครับ ถ้าไม่มีถือว่าให้เลื่อนการ
รับรองรายงานการประชุมไปก่อน ให้เลื่อนไปรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอ(ญัตติ)ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

  ๓.๑นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอเสนอญัตติ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่   เพ่ือโอนงบประมาณตั้ งเป็นรายการใหม่   อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอโอนลด  รวมเป็นเงิน  2,683,000 บาท 
 1.1  สำนักปลัด  เป็นเงิน  2,633,000  บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  จำนวน  2,633,000  บาท 
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง  1. รถแบบบรรทุกน้ำ  (ป้องกันฯ)  งบประมาณตั้งไว้  จำนวน  2,633,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  
2,633,000.-บาท  ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้2,633,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้0.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  หน้า  127  ข้อ  1         

/-นายบุญถือ... 
 



-๓- 
-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญครับ 

-นายนิสันต์ สุขพยุง รองประธานสภา ขอใช้สิทธิ์อภิปรายในนาม สมาชิก ผมคิดว่าการที่ท่านสมาชิกทุกท่านจะพิจารณาโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นของรถบรรทุกน้ำ ที่มีอยู่ยังมีการชำรุดอยู่และผมคิดว่ารถบรรทุกน้ำยังมีความจำเป็นอยู่
ครับ 

-นายสมบัติ สวงโท ส.อบต.ม.๓ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ผู้รู้ว่าในการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้มาชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าผิด
หรือถูกครับ 

-นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีจำนวนเงินที่มาก ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หรือ 
นิติกร มาชี้แจง เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และผมเป็นห่วงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะรวม ๒-๓ โครงการ ที่มีถนนเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน 
เช่น ม.๔ ,ม.๘ และม. ๑๐  เพ่ือจำนวนเงินรวมกันแล้วเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้ผู้รับเหมายื่นประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อม
บำรุงรถบรรทุกน้ำคันเก่าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาครับ 

-นายฤทธิกร จินดาโสด ส.อบต.ม.๒ ผู้อยากทราบว่าในการจัดซื้อจัดจ้างรอบนี้ซึ้งมีหลายโครงการ ในครั้งนี้มีการประมูลไม จัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไร 

-นายไสว นอขุนทด ส.อบต.ม.๑๑ ผมยังไม่เห็นความจำเป็นเกี่ยวกับการซื้อรถบรรทุกน้ำเพราะรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ก็ใช้ได้ดีแต่
ขึ้นอยู่กับบุคลากรมากกว่าครับ 

-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญหัวหน้าส่วนชี้แจงครับ 

-นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด เรื่องการโอนงบประมาณในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอำนาจของสภาอยู่แล้ว ตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ แต่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจของนายกฯ ที่บริหารจัดการท่านสมาชิกมีหน้าที่แค่พิจารณาว่าสมควร
เหมาะสมหรือไม่ค่ะ 

-นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอชี้แจงเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำคันเดิมซึ่งจัดซื้อรถมาขณะนี้รถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ยังใช้
งานได้ตามปกติ เว้นแต่ที่ผ่านมาการบริหารจัดการบุคลากรที่ดูแลรถบรรทุกน้ำไม่เตรียมพร้อมเวลาเกิดเหตุก็เลยไม่ทันเวลา ในส่วนการ
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำมีการจัดสรรงบประมาณไว้ในทุกปี ฉะนั้นการโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ก็เป็นการช่วยประชาชนเรื่องถนนหนทางที่
ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะช่วง ฤดูฝนทำให้ถนนเพ่ือการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้าง จึงเห็นความสำคัญถนนเพ่ือการเกษตรซึ้งใกล้ฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่จะมาถึง ส่วนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างก็ขอปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะสามารถรวมโครงการจัดซื้อจัดจ้างไหนได้บ้าง 
(ถ้ามติผ่าน) เพ่ือให้เกิดการประกวดราคาค่ะ 

-นางผุสดี เจนชัย ส.อบต.ม.๑๔ ดิฉันมีความคิดเห็นว่าท่านสมาชิกทุกท่านเข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลวังตะเฆ่ ทุกท่าน 
-นายสมาน วังหอม ส.อบต.ม.๑๐ ในการทำงานนั้นกระผมว่าต้องเป็นทีม แล้วการกระทำใดๆ นั้นพูดแล้วต้องทำให้ได้ครับ 
-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไมครับ ถ้าไม่มีผมจะหามติ ที่ประชุม 

 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ   ๑๒ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๑ เสียง  (นายนิสันต์ สุขพยุง ส.อบต.ม.๘) 
  งดออกเสียง  ๒ เสียง (๑.นายทรงกลด สีสดเขียว ส.อบต.ม.๑ , 
       ๒.นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ ส.อบต.ม.๑๗) 

ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒  
สรุปมติที่ประชุม   เห็นชอบ   

 1.2 กองช่าง  เป็นเงิน  50,000  บาท 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  50,000  บาท 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
37.ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ  งบประมาณตั้งไว้  จำนวน  50000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  50,000.-บาท  ขอโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้50,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 0.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  หน้า  199  ข้อ  18 

/-นาย... 



-๔- 
 

-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถ้าไม่มีผมจะหามติ ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ   ๑๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง   
  งดออกเสียง  ๐ เสียง     

   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ  ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ 
๒. ขอโอนเพิ่ม   รวมเป็นเงิน  440,000  บาท 

2.1 สำนักปลัด  โอนเพิ่ม  เป็นเงิน   440,000  บาท 
แผนงานงบกลางจำนวน  440,000บาท 

 1.  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายเงินสำรองจ่าย  งบประมาณที่
อนุมัติตามข้อบัญญัติ  2,120,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิมครั้งนี้  859,424.-บาทขอโอนเพ่ิมงบประมาณในครั้งนี้                      
440,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้  1,299,424บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  440,000  บาท)   หน้า  
93 

-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถ้าไม่มีผมจะหามติ ที่ประชุม 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ   ๑๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง   
  งดออกเสียง  ๐ เสียง     

   ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒  
สรุปมติที่ประชุม   เห็นชอบ   

3. ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงิน  2,243,000บาท 
 3.1  กองช่าง  ตั้งจ่ายรายการใหม่  เป็นเงิน  2,243,000  บาท 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  2,243,000  บาท 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  1  สายทางแยกห้วยแย้ -คอกน้อยตั้งจ่ายรายการใหม่  
จำนวน    140,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  1  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น(วงเงินเกินกว่า  50,000  
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  1  สายทางแยก
ห้วยแย้-คอกน้อย  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย  4  เมตร  ยาว  2 ,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  8 ,000  
ตารางเมตร  งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับพ้ืนที่บดทับไม่น้อยกว่า  8 ,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรด
เดอร์  จำนวน  6,800  ตร.ม.  งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  จำนวน  6 ,800  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต. กำหนด)  
พิกัด GPS  15.841 , 101.647  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนว
ทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 100ข้อ  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  6) 

 
 
 

/๒.แผน... 
 



-๕- 
 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  1  สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ทางแยกไปห้วยแย้ตั้ง
จ่ายรายการใหม่  จำนวน    90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  1  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  1  สายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก-ทางแยกไปห้วยแย้งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย4  เมตร  ยาว  1 ,100  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
4,400  ตารางเมตร  งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับพ้ืนที่บดทับไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถ
เกรดเดอร์  จำนวน  4,400  ตร.ม.งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับจำนวน  4 ,400  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต. กำหนด)
พิกัด GPS  15.817 , 101.644 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนว
ทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 63ข้อ  3  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที ่ 6) 

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   2  สายหน้าโรงเรียน -ลำห้วย                  
เชียงทาตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  2  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  2  สายหน้าโรงเรียน-ลำห้วยเชียงทางานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  2,500  เมตร  พื้นที่ปรับ
เกรดไม่น้อยกว่า  10,000  ตารางเมตรงานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  10 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. 
กำหนด) พิกัด GPS  15.805 , 101.580 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 101ข้อ  9  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6)         

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   2   สายไหล่ เขา -บุ่ งเวียน                         
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  2  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
(วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  2สายไหล่เขา-บุ่งเวียน  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 5  เมตร  ยาว  4,000  เมตร  พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อย
กว่า  20,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  20,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุด
เริมต้นโครงการ  กม.0+000  สิ้นสุดโครงการ กม.4+000 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 101ข้อ  8  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที่  1  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 

/๕.แผน... 



-๖- 
 

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  3  สายบ้านนายพรม -ไร่นายสงวนตั้งจ่าย
รายการใหม่   จำนวน    40,000  บาท  เพ่ื อจ่ ายเป็นค่ าใช้ จ่ ายโครงการปรับปรุงถนน เพ่ื อการเกษตร  หมู่   3                       
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  3  สายบ้านนายพรม-ไร่นายสงวน  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับ
เกรดไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  8 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. 
กำหนด) พิกัด GPS  15.790 , 101.525 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 103ข้อ  18  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  3  สายถ้ำค้างคาว -ไร่นายทอง                 
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   3                       
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  3  สายถ้ำค้างคาว-ไร่นายทอง  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรด
ไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  8,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)
จุดเริมต้นโครงการ กม.0+000  สิ้นสุดโครงการ   กม.2+000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 103ข้อ  16  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  3  สายบ้านนางบุญถิ่น -ไร่นางสุธรรมตั้ง
จ่ายรายการใหม่   จำนวน    60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   3                       
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  3  สายบ้านนางบุญถิ่น-ไร่นางบุญธรรมงานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  3,000  เมตร  พ้ืนที่
ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  12 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.785 ,101.552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 104ข้อ  21  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 
 

/๘.แผน.... 



 
-๗- 

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  4  สายหลังโรงเรียน -ไร่นายด้วง               
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    160,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   4                       
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  4  สายหลังโรงเรียน-ไร่นายด้วงงานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรด
ไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  พื้นที่บดทับไม่น้อยกว่า  8 ,000  ตารางเมตร  งาน
ปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  8,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริมต้นโครงการ กม.0+000  สิ้นสุด
โครงการ กม.2+000 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  
3.1  หน้า 105 ข้อ  29   (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน   ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่   5  สายบ้านนางประมวล -อ่างเก็บน้ำ                    
สำนักตูมกา  ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  5  รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
(วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  5 สายบ้านนางประมวล-อ่างเก็บน้ำสำนักตูมกา  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร ยาว  2,500  เมตร  
พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  10,000  ตารางเมตร งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  10,000  ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.865 , 101.595 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 70ข้อ  32  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  6  สาย225 -บ้านแจ้งวังทอง                   
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    160,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  หมู่  6รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกิน
กว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  
และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  
6สาย225-บ้านแจ้งวังทอง  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
8,000  ตารางเมตร  งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  พ้ืนที่บดทับไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วย
รถเกรดเดอร์  จำนวน  8,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริมต้นโครงการ กม.0+000  สิ้นสุดโครงการ กม.
0+500และจุดเริมต้นโครงการ กม.0+000  สิ้นสุดโครงการ กม.1+500 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 107ข้อ  41  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 

/๑๑.แผน... 
-๘- 



 
11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  7  สายอีสานเขียว -บ้านแจ้งใหญ่ตั้งจ่าย
รายการใหม่  จำนวน    60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  7  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และ
รายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  7  
สายอีสานเขียว-บ้านแจ้งใหญ่ งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  3 ,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
10,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์   จำนวน  12 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด 
GPS 15.818 , 101.658 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนว
ทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 109ข้อ  47  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  6) 

12. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  7  สายหลังวัดบ้านโนนสำราญ -บ้านตะ
ลอมไผ่ ต.โคกสะอาดตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  
หมู่  7รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มี
มูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงิน
เกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  
สถานที่ดำเนินการ  หมู่  7สายหลังวัดบ้านโนนสำราญ-บ้านตะลอมไผ่ ต.โคกสะอาด  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร 
ยาว  2,500  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  10,000  ตารางเมตร งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  
10,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.821 , 101.660 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 108 ข้อ  42  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

13. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  8  สายอ่างเก็บน้ำหน้องปล้อง -                 
ไร่นายปรีชาตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  8
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  8  สายอ่างเก็บน้ำหน้องปล้อง - ไร่นายปรีชางานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตรยาว  4 ,000  เมตร  
พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  16,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์จำนวน  16 ,000  ตร.ม. (ตาม
แบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.855 , 101.520 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 111ข้อ  61  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 
 

/๑๔.แผน... 
-๙- 



 
14. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

ค่ าปรับปรุงที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   8   สายสี่ แยกร่วมใหม่                                    
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่  8  รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกิน
กว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  
และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  
8  สายสี่แยกร่วมใหม่  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตร  ยาว  3,000  เมตร  พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  12,000  
ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  12,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.856 
, 101.511 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า  
110ข้อ  55  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

15. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง  หมู่  10  สายบ้านนายปานชัย -อ่างเก็บน้ำ                    
หนองปล้อง  ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน    160,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง  หมู่  10
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนินการ  หมู่  10สายบ้านนายปานชัย-อ่างเก็บน้ำหนองปล้อง  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4  เมตรยาว  1,800  เมตร  
พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  7,200  ตารางเมตร  งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  พ้ืนที่บดทับไม่น้อยกว่า  7 ,200  
ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  7 ,200  ตร.ม. งานวางท่อ  คสล. ศก.0.60 ม.  พร้อมยาแนว  
จำนวน  2  จุด ๆ ละ  5  ท (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.847 , 101.518  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 82ข้อ  77  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

16. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  12  สายคอกใหญ่-หัวสะพานตั้งจ่ายรายการใหม่  
จำนวน  78,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่  12รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  12  สายคอก
ใหญ-่หัวสะพาน งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร   ยาว  3,000  เมตร  พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  15,000  ตาราง
เมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  15 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.809 , 
101.639 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 
84ข้อ  86  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6 

 
 
 
 
 

/๑๗.แผน... 
-๑๐- 



 
17. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  13  สายวังอุดม -สำนักตูมกาตั้งจ่ายรายการใหม่  
จำนวน  160,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่  13 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  13  สายวัง
อุดม-สำนักตูมกา  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตรยาว  3,500  เมตร  พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  14,000  ตาราง
เมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์จำนวน  14 ,000  ตร.ม. งานดินลูกรังในพ้ืนที่ระยะทางขนส่งไม่เกิน  5  กม. 
จำนวน  720  ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)พิกัด GPS 15.836 , 101.561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า  87ข้อ  99  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

18. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  14  สายหลัง อบต.-สามแยกตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  จำนวน  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่  14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และ
รายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  14  
สายหลัง อบต.-สามแยก งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว  3,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  12,000  
ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  12,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.809 
, 101.576 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 
120ข้อ  106  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

19. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   14  สายคุ้มน้อย -ไร่นายเฉย                   
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่  14รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกิน
กว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  
และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  
14  สายคุ้มน้อย-ไร่นายเฉย  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว  3 ,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
12,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์  จำนวน  12,000  ตร.ม.(ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 
15.830 , 101.58 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
ก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวงัตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  
3.1  หน้า  88ข้อ  100  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 
 
 
 

/๒๐.แผน... 
-๑๑- 



 
20. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  15  สายโป่งแดง-ลาดชุมชนเขาวง             
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร หมู่  15รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกิน
กว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ่ ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  
และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  
15  สายโป่งแดง-ลาดชุมชนเขาวง  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว  1,000  เมตร  พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
4,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  4,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)พิกัด GPS 
15.807 , 101.530 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการ
พัฒนาที่  3.1  หน้า 121 ข้อ  111  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่  6) 

21. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      
ค่าปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง  หมู่   15  สายไร่นายสมหมาย -ศาลปู่ตา                           
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่  15รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และ
รายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  15  
สายไร่นายสมหมาย-ศาลปู่ตา  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตรยาว  2,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์จำนวน  8,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้น
โครงการ  กม.0+000  จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.0+000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 93ข้อ  119  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

22. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  15  สายบ้านนายประสาน-โป่งนครตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  จำนวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่  15รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  15สายบ้าน
นายประสาน-โป่งนครงานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตรยาว  1,500  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  6,000  
ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์จำนวน  6,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) พิกัด GPS 15.802 , 
101.528 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 
92ข้อ  115  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 
 
 

/๒๓.แผน... 
-๑๒- 



 
23. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่   16  สายแยกนานายปาน -วังอ้ายจีด                          
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่  16 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และ
รายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  16  
สายแยกนานายปาน-วังอ้ายจีด งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร    ยาว  4 ,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  
16,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  16,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้น
โครงการ  กม.0+000  จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.4+000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า  94 ข้อ  126  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

24. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  16  สายนานายคำ -นายนายบุษชาติตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  จำนวน  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  16  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  
บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  16  สายนา
นายคำ-นายนายบุษชาติ  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร   ยาว  1,500  เมตร  พื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  6,000  
ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  6 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการ  
กม.0+000  จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.1+500  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า  93 ข้อ  122  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

25. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  17  สายสี่แยกไร่นายแก้ว -ไร่นายปรีชา  
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  160,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่  17รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
(วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่
ดำเนิ นการ  ห มู่   1 7 ส า ย สี่ แ ย ก ไร่ น า ย แ ก้ ว -ไ ร่ น า ย ป รี ช า   ง า น ป รั บ เก ร ด ก ว้ า ง เฉ ลี่ ย  4  เม ต ร                                    
ยาว  2,000  เมตร  พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  พ้ืนที่บดทับไม่
น้อยกว่า  8,000  ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  8 ,000  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) 
จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.0+000  จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.4+000 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 124 ข้อ  124  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 

/๒๖.แผน... 
-๑๓- 



 
26. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  โครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่   18  สายไร่นายประสิทธิ์ -                      
บ้านดอนกอก  ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  66,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดถนนเพ่ือการเกษตร                      
หมู่  18 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงนิ
เกินกว่า  50,000  บาท)  และรายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  
สถานที่ดำเนินการ  หมู่  18  สายไร่นายประสิทธิ์-บ้านดอนกอก  งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย 4 เมตรยาว  800  เมตร  
พ้ืนที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  3 ,200  ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  พ้ืนที่บดทับไม่น้อยกว่า  3 ,200  
ตารางเมตร  งานปรับเกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  3 ,200  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการ  
กม.0+000  จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.0+800  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  
ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า  125ข้อ  130  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

27. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  18  สายบ้านนายประสิทธิ์-เชื่อมตำบลโคกสะอาด  
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน  99,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่  18 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ   ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  เพ่ือปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  (วงเงินเกินกว่า  
50,000  บาท) รายจ่ายเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลเพ่ิม  (วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท)  และ
รายจ่ายเพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอ่ืน ๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้  สถานที่ดำเนินการ  หมู่  18  
สายบ้านนายประสิทธิ์-เชื่อมตำบลโคกสะอาด งานปรับเกรดกว้างเฉลี่ย  4 เมตร  ยาว  1,200 เมตร พ้ืนที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า  4,800  ตารางเมตร งานรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  พ้ืนที่บดทับไม่น้อยกว่า  4,800  ตารางเมตร  งานปรับ
เกรดด้วยรถเกรดเดอร์ จำนวน  4,800  ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) จุดเริ่มต้นโครงการ  กม.0+000  จุดเริ่มต้น
โครงการ  กม.1+200  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการ
พัฒนาที่  3.1  หน้า 98ข้อ  138  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  
6)            

28. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่  18  สายปั๊มน้ำมัน - บ้านนายพลอยตั้ง
จ่ายรายการใหม่  จำนวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่   18           
สถานที่ดำเนินการ  หมู่  18  ระยะทาง  0.018  กม.  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตรช่วง  กม. 
0+000  ถึง  กม. 0+018  ระยะทาง  0.018  กม. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  
เมตร  ช่วง  กม. 0+000  ถึง  กม. 0+000  ระยะทาง  0.000  กม. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  (ตามแบบมาตรฐานกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่พ.ศ.  2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางการพัฒนาที่  3.1  หน้า 61ข้อ  189  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่  6) 

 
 
 
 

/-นายบุญถือ... 
-๑๔- 



 
-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถ้าไม่มีผมจะหามติ ที่

ประชุม 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ   ๑๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง   
  งดออกเสียง  ๐ เสียง    

    ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒  
สรุปมติที่ประชุม   เห็นชอบ   

  ๓.๒ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ขอเสนอญัตติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนโดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 ๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท 
  ๑.๑ รายการโอนลด กอง ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท 
   แผนงานการศึกษา 
 ๑.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดลงครั้งนี้ ๔๐,๘๗๗.๘๑ บาท ขอโอนลด
งบประมาณในครั้งนี้ ๒๗,๑๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๑๓,๗๗๗.๘๑ บาท หน้า ๑๔๕ 
 ๒.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
น้ำประปา ค่าบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดลงครั้งนี้ ๓๖,๘๒๐.- บาท ขอโอน
ลดงบประมาณในครั้งนี้ ๒๑,๙๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๑๔,๙๒๐.- บาท หน้า ๑๔๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง   
  งดออกเสียง  ๐ เสียง     

   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ  ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ 
 ๒. ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท 
  แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๒.๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) ตั้งไว้ ๔๙,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(กองการศึกษา) เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท ตั้งไว้ ๓๔,๐๐๐ คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ 
ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีลักษณะดังนี้ 

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) และแกน ๔ แกนเสมือน(๔ 
Thead) )  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  ๓.๗  GHz  จำนวน  1  หน่วย 

-หน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  (Level)  
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  GB 
/-มีหน่วย... 

-๑๕- 



 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑  TB  หรือ  ชนิด  

Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  4๕0  GB  จำนวน  1  หน่วย 
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internet) หรือภายนอก (External) จำนวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network  Interface)  แบบ  10/100/1000  Base-T  หรือ

ดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  3  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๒1  นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)  
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WIFI (IEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Blutoth 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมและสังคม  แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะเฆ่  ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03  หน้า  17๕  ข้อ  1๘ 
 ๒. เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Inkjet  Tank Printer)
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Inkjet  Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ 
ละ ๗,๕๐๐ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติที่มีอายุการใช้งาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น 
 -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ เป็น Printer Copier , Scabber และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
 -เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet  Tank Printer) จาก
โรงงานผลิต 
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x๑๒๐๐ dpi 
 -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้า ต่อนาที (ppm)หรือ ๘.๘ 
ภาพต่อนาที (ipm) 
 -มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้า ต่อนาที (ppm)หรือ ๕ ภาพต่อ
นาที (ipm) 
 -สามารถสแกนเอกสาร A๔ (ขาวดำ-สี)ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐x
๖๐๐ หรือ ๖๐๐X๑๒๐๐ dpi 
 -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feet) 
 -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
 -สามารถทำสำเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา 
 -สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

   -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  แบบ  10/10  Base-T  หรือดีกว่า  
จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ b,g,n)ได ้

 -มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น สามารถใช้ได้กับ A๔ letter ,Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได้ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมและสังคม  แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะเฆ่  ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03  หน้า  17๕  ข้อ  1๙ 

 
/-นายบุญถือ... 

 
-๑๖- 



 
-นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ถ้าไม่มีผมจะหามติ ที่ประชุม 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ   ๑๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง   
  งดออกเสียง  ๐ เสียง    

    ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ ท่าน คือ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒  
  สรุปมติที่ประชุม   เห็นชอบ   

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 -นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด ขอเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นที่ใช้เงินนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานอนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ทั้งนี้การขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ๑ ปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ก่อหนี้ตามเงื่อนไขนั้น วรรค ๑ ขอขยายอนุมัติเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีก ๑ ปี หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้ลักษณะปริมาณงานเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขอ
อนุมัติเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑ ปี วรรค ๓ กรณีมีหนี้สินสุดการกันเงินหากไม่ได้ดำเนินการหรือเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้ตกเป็นเงินสะสม
ค่ะ 
 -นางณธัญนันท์ อุธานี ส.อบต.ม.๑๖ ฝากถึงคณะผู้บริหารติดตามโครงการของหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ให้ด้วยค่ะ ทั้งหมด ถนน คสล. ๔ สายค่ะ 
 -นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ การติดตามโครงการปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ โดยเฉพาะโครงการของหมู่ ๑๓ แอส
ฟัสติกส์คอนกรีต จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และอีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินงานโครงการให้ทางคณะผู้บริหารเร่งดำเนินการให้ด้วย
ครับ ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ครับ ขอบคุณครับ 
 -นายสมาน วังหอม ส.อบต.ม.๑๐ ขอหารือเรื่องการออกสำรวจพ้ืนที่วัด เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ในการสร้างวัด เพ่ือนำเอกสาร 
ภาพถ่ายประกอบการรับรองของกองช่าง อบต.ไป ดำเนินการต่อครับ ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารประสานกองช่างให้ด้วยครับ 
 -นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ ในส่วนของโครงการตามข้อบัญญัติ ของปี ๒๕๖๕ ทางคณะผู้บริหาร กอง
ช่าง และพัสดุ กำลังเร่งดำเนินการ เพ่ือก่อหนี้ผูกพันให้ทันเวลา และการออกสำรวจขอใช้พ้ืนที่วัดให้ทำหนังสือเข้ามาเพ่ือนายก ฯลฯ ได้สั่ง
การไปยังกองช่างต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
   ๕.๑ เรื่องการแต่งกายของสมาชิกขอให้อยู่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น. 
                                 (ลงชื่อ)      ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ ์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
       -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังต ะเฆ่ 

ครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
                          (ลงชื่อ) สราวุฒิ แนบเสลา     

                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
           กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

          (ลงชื่อ)       สมาน วังหอม    (ลงชื่อ)   โสภา ศรีชัยปัญหา 
              (นายสมาน วังหอม)                                          (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม 

/-สภา... 
 

-๑๗- 



 
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

       (ลงชื่อ)     บุญถือ เทพอุทัย 
        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 
 

 

   

 


