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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 
25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

  เพ่ือให้การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  



 

วันท่ี  25  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2562
  

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561  นั้น 

  เนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การอุปโภค/น้ าประปามีปริมาณไม่เพียงพอ และเส้นทางในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็น
หลุมบ่อ เนื่องจากฝนตกหนักเป็นระยะติดต่อกันหลายวันเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเสนอให้ขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปารวมทั้ง
ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้ด าเนินการแก้ไข
อยู่เป็นประจ าทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2)  ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบ
ห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

   เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภค การใช้เส้นทางในการสัญจร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับน้ ายางพารา ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หากรอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ
เกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สมควรด าเนินการแก้ไขอย่างถาวร 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที ่ 1 
ประจ าป ี พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนเงิน 4,944,300.-  บาท  (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) โดย
วัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่ายเงินทุนเงินส ารองสะสม ดังนี้ 

1. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ท่ีต้องท า และอาจจัดท าได้ 
2. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
3. เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

โดยรายละเอียดประกอบการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.1 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561   เป็นเงิน  13,915,287.25 บาท 
1.2 เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้   เป็นเงิน    6,354,162.25 บาท 



 

      (ท่ีมาเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้มาจาก ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (50,407,500.00 บาท) ลบ เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
(13,915,287.25 บาท) ) 

  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี ้ เป็นเงิน 4,944,300.-  บาท  (สี่ล้านเก้าแสนส่ี
หม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงถนน จ านวน 1 โครงการ, ก่อสร้างถนนลาดยาง จ านวน 2 
โครงการ, ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 4 โครงการ, ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา จ านวน 1 
โครงการ, โครงการถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 1 โครงการ, ก่อสร้างระบบประปา 
จ านวน 1 โครงการ และเคลื่อนย้ายหอถังประปา จ านวน 1 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัตจิ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ดังนี้



 

รายละเอียดรายจ่าย การจ่ายเงินทุนส ารองเงนิสะสม ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   4,944,300.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 4,944,300.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 4,944,300.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  4,944,300.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1. โครงการก่อสร้างลาดยางสายนาลึก (ม.1, ม. 10) หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 499,900.- 
บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายนาลึก (ม.1,10 ) หมู่ที่ 1 โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้าน 
นายสมโพธิ์ แผ่นศิลา ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2  

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
496,800.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคก หมู่ที่ 2 โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล.
เดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ าขาว หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
496,800.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต - หนองน้ าขาว หมู่ที่ 3 โดยเริ่มก่อสร้างต่อจาก
ถนนคสล.เดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร



 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์ การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 5 ล าดับที่ 4  

  4.  โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายสี่แยกสิเด่ - โคกไม้แดง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง 
ตั้งไว้ 439,500.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราสายสี่แยกสิเด่ - โคกไม้แดง หมู่ที่ 4 โดยเริ่มก่อสร้าง
ต่อจากถนนลาดยางเดิม  ท าผิวจราจรแบบดินซีเมนต์ผสมยางพารา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 10 ล าดับที่ 9  

  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง  หมู่
ที่ 4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 496,800.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง  หมู่ที่ 4
โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่ วคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง5/2562) หน้าที่ 9 ล าดับที่ 8  

6. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางจุรี – สวนนายใบ หมู่ที่ ๕ ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 365,800.- 
บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนางจุรี – สวนนายใบ หมู่ที่ ๕ โดยใช้หินคลุก จ านวน 540.00  ลบ.
ม. ท าผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปร์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็ก
เรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60×1.00 เมตร จ านวน 3 จุดๆละ
6 ท่อนพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร 
จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 19 ล าดับที่ 21  

               7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 493,500.- บาท 
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง  
200.00  เมตร หนา  0.05  เมตรพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 11 ล าดับที่ 11  

  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงชู หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 489,600.- 
บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงชู หมู่ที่ 8 โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



 
ชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒) หน้าที่ ๑4 ล าดับที่ ๑6  

  9. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่นายทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง 
ตั้งไว้ 546,600.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่นายทศพล แก้วบัวทอง หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างหอ
ถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 
เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด Ø 2 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่
น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ วาง
ท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด ø 3” ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 20 ท่อนๆ ละ 4.00 ม. , สามทาง PVC. ขนาดลด 3”-
2” เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 จุด และ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมนและ
เสา ค.ส.ล. จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนาน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนทุ่งสง
ก าหนด และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 25 ล าดับที่ 28   

                10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 481,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 41 - บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7
โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
220.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้ายด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลน
และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 12 ล าดับที่ 13  

                11. โครงการเคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือก่อสร้างใหม่จากหอประชุมหมู่บ้าน(เดิม)
หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 138,000.- บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือก่อสร้างใหม่จากหอประชุมหมู่บ้าน(เดิม) ไปยัง
บริเวณพ้ืนที่นางพวงเพชร สุชาติพงศ์  หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง โดยเคลื่อนย้ายหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแชมเปญ
พร้อมทาสีใหม่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20.00 ม. โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ า
แบบจมน้ า ขนาดท่อส่ง  1-1/4  นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 3.00 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง  ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร 
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้งตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ
(ของเดิม) วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด ø 2” ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 18  ท่อนๆ ละ 4.00 ม. สามทาง PVC    
ขนาดลด 2”  เพ่ือเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิมจ านวน 1 จุด และ เคลื่อนย้ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 
แอมป์ พร้อมสายเมน(ของเดิม) จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
แบบมาตรฐานและข้อก าหนดประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนาน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่องค์การบริหาร
ส่วนทุ่งสงก าหนดพร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 1 ป้าย  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2562) หน้าที่ 26 ล าดับที่ 29  

 


