
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง  จ่ายขาดเงินสะสม ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

....................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2561 

  เพ่ือให้การจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

วิธี สุภาพ 
(นายวิธี  สุภาพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 
  



วันท่ี  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561
  

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560  นั้น 

  เนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเส้นทางในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเนื่องจากถนนเป็นหลุมบ่อ สาเหตุเนื่องจากฝนตกหนักเป็นระยะ
ติดต่อกันหลายวันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จ
สิ้นโดยเสนอให้ก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
ได้ด าเนินการแก้ไขอยู่เป็นประจ าทุกปี ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การ
สนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลทีมี่นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ยางพาราตกต่ ารวมทั้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องส ารวจความต้องการและพิจารณาจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นล าดับแรกอย่างน้อย 1 โครงการ นั้น 

   ดังนั้น เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้เส้นทางในการสัญจรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรพร้อมทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ทางคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หาก
รอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่
สมควรด าเนินการแก้ไขอย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,978,100.-  บาท  (สองล้าน
เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

1. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีต้องท า และอาจจัดท าได้ 
2. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
3. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
4. เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 
5. เพ่ือสนองนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดท าโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่

มีส่วนผสมของยางพาราหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นล าดับแรกอย่างน้อย 1 โครงการ 
โดยรายละเอียดประกอบการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.1 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน เป็นเงิน  13,222,592.01 บาท 
และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว  



1.2 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ เป็นเงิน    2,125,100.00  บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

1.3 เงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม     เป็นเงิน        12,800.00  บาท 
1.4 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   เป็นเงิน  11,084,692.01  บาท 
1.5 ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)    เป็นเงิน    4,000,000.00  บาท 
1.6 เงินค่าสาธารณูปโภค (ประมาณ 3 เดือน)   เป็นเงิน       500,000.00  บาท 
1.7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์ (จ านวน 3 เดือน) เป็นเงิน    3,067,500.00  บาท 
1.8 เงินสะสมคงเหลือ      เป็นเงิน    3,517,472.81  บาท 
1.9 ส ารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10     เป็นเงิน       351,719.20  บาท 
1.10 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    เป็นเงิน    3,165,472.81  บาท 

  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นเงิน 2,978,100.-  บาท  (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืน
แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 2 โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จ านวน 3 โครงการ ปรับปรุงถนน จ านวน 3 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้



รายละเอียดรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   2,978,100.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 2,978,100.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,978,100.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  2,978,100.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี –  เกาฆ้อ (ม.1, 5, 6) หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง  
ตั้งไว ้476,500.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี – เกาฆ้อ (ม.1, 5, 6) หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง โดย
เริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 205.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ 
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส – เขตต าบลปริก หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  
483,700.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบนไส – เขตต าบลปริก หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ  
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 5 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาคมบาง หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่ง 
สง ตั้งไว้ 556,300.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาคมบาง หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่ง
สง โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
210.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 X 1.00 
เมตร จ านวน 2 จุดๆละ  6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบ 
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แปลนและ  ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 11 

  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่  4  
ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  496,900.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่  4  
ต าบลทุ่งสง  โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 X 1.00 เมตร 
จ านวน 1 จุดๆละ  5 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และ  ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 8 

 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี สุขราษฎร์ - เขตต าบลแก้วแสน 
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  457,000.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี สุขราษฎร์ - เขตต าบลแก้วแสน 
หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง  โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ป้าย และ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 16 

 6. โครงการปรับปรุงถนนสายโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 2, 4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
138,900.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 2, 4 ต าบลทุ่งสง โดยใช้
หินคลุกจ านวน 244.80  ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,020.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
สเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 12 ล าดับที่ 19       

 7. โครงการปรับปรุงถนนสายหัวคต – หนองน้ าขาว หมู่ที่ 2, 3 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 152,000.-  
บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายหัวคต – หนองน้ าขาว หมู่ที่ 2, 3 ต าบลทุ่งสง โดยใช้หนิคลุก
จ านวน 279.00  ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,550.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์
น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ 
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ตามรายละเอียดแผนผังและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 18  

 8. โครงการปรับปรุงถนนสายควนทอง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 216,800.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายควนทอง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง  โดยใช้หินผุ จ านวน 768.00  
ลูกบาศก์เมตร  ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 3,200.00 เมตร ตัดแต่งแนวคันคูและเกรดเกลี่ยเรียบ
ตลอดสาย   และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 X 1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆ ละ  
6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เป็นเงินงบประมาณ  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564 ) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 21 
                              

 

 

     

 

   
  



 
 


