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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

  เพ่ือให้การจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 

  



 

วันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ ์พ.ศ.  2564
  

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และนายอำเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อ

วันที่ 2 กันยายน 2563  นั้น 

  เนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางในการ

สัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมบ่อ โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงดำเนินการ

แก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเสนอให้ก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุ่งสงได้ดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2)  ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด

เงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 

(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

   เพ่ือให้การบำบัดความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางในการสัญจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทาง

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง เห็นวา่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความจำเป็น

เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หากรอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบ

กับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาที่สมควรดำเนินการแก้ไขอย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

สง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที ่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2564  เป็นจำนวนเงิน 

1,421,400.-  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่าย

เงินทุนเงินสำรองสะสม ดังนี้ 

1. เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ท่ีต้องทำ และอาจจัดทำได้ 

2. เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา 

โดยรายละเอียดประกอบการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  



 

1.1 เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564   เป็นเงิน  11,157,787.92 บาท 
1.2 หักเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สภาอนุมัติให้จ่าย ครั้งที่ 1/2563  เป็นเงิน    1,109,000.00 บาท 
1.3 หักยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามข้อ 87(2)   เป็นเงิน    8,104,198.50 บาท 
1.4 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้   เป็นเงิน    1,944,589.42 บาท 

  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมครั้งนี ้ เป็นเงิน 1,421,400.-  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสน
สองหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน 3 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัตจิ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2564  ดังนี้



 

รายละเอียดรายจ่าย การจ่ายเงินทุนสำรองเงนิสะสม ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 

  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,421,400.- บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายจำแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   1,421,400.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 1,421,400.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 1,421,400.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว ้ 1,421,400.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง จำนวน  
473,800.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทุ่งคล้าย หมู่ที่  3 ตำบลทุ่งสง จำนวน  
473,800.-  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 7 
ลำดับที่ 12 

/3. โครงการ 



 
  
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง  จำนวน  
473,800.- บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งสง 
โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 29 

 

 


