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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

  เพ่ือให้การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  



 

วันท่ี  29  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2563
  

เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2563  นั้น 

  เนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การอุปโภค/น้ าประปามีปริมาณไม่เพียงพอ และเส้นทางในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็น
หลุมบ่อ โดยขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเสนอให้ขุดเจาะบ่อ
บาดาลและก่อสร้างระบบประปารวมทั้งก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสงได้ด าเนินการแก้ไขอยู่เป็นประจ าทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2)  ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 
(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

   เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภค การใช้เส้นทางในการสัญจร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หากรอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้ง
ประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอาจไม่
ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สมควรด าเนินการแก้ไขอย่างถาวร คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที ่ 1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2563  เป็นจ านวนเงิน 2,601,800.-  บาท  (สองล้านหกแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 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 2562   เป็นเงิน  13,428,922.28 บาท 
1.2 เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้   เป็นเงิน    2,604,622.28 บาท 



 

      (ท่ีมาเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้มาจาก ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (8,239,200.00 บาท) ลบ เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
(10,843,822.28 บาท หักเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สภาอนุมัติให้จ่าย ครั้งที่ 1/2562) ) 

  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี ้ เป็นเงิน 2,601,800.-  บาท  (สองล้านหกแสน
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จ านวน 8 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัตจิ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2563  ดังนี้



 

รายละเอียดรายจ่าย การจ่ายเงินทุนส ารองเงนิสะสม ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,601,800.- บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   2,601,800.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 2,601,800.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,601,800.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  2,601,800.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 4 
– 2 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 488,700.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกไม้แดง – เขตอ าเภอช้างกลาง หมู่ที่ 4 – 
2 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2  

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
488,700.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกบ่อ หมู่ที่ 4 โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน 
คสล. เดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
หน้าที่ 5 ล าดับที่ 6 

  



 
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ – ห้วยพล หมู่ที่  5 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 

495,400.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ – ห้วยพล หมู่ที่ 5 โดยเริ่มก่อสร้างจาก
ถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง  190.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ถาวร จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
หน้าที่ 5 ล าดับที่ 7    

  4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 148,600.-  
บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยเริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยาง
เดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง  57.00  เมตร หนา  0.05  เมตร 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จ านวน 1 ป้าย และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 
ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
หน้าที่ 6 ล าดับที่ 8 

  5. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นางยุพา  สระวัง หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 
ตั้งไว้ 494,200.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่นางยุพา  สระวัง หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้าง
หอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 
20.00 เมตร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาดท่อส่ง 1-1/4 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 3.00 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม
ระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ วางท่อจ่ายน้ า PVC. ขนาด ø 2” ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 70 ท่อนๆ ละ 4.00 ม., สาม
ทาง PVC. ขนาด ø 2”- 1/2 ตามจุดผู้ใช้น้ าจ านวน 5 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ 
พร้อมสายเมน จนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อก าหนดแบบระบบประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนา
น้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนทุ่งสงก าหนด  

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
หน้าที่ 8 ล าดับที่ 11                 

  6. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ าเพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ า หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 48,000.- 
บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงสูบน้ าเพ่ือใช้กับรถบรรทุกน้ า หมู่ที่ 2 โดยก่อสร้างโรงสูบน้ าโครงเหล็ก
ขนาด1.20 X 1.20 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า ท่อสูบน้ า ขนาด ø 3 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 
หน้าที่ 10 ล าดับที่ 13 



 
  7.  โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายวิชาญ  ปรีชา  หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 
219,100.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่นายวิชาญ  ปรีชา  หมู่ที ่4 โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น  
13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบ
บ่อน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 

8.  โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายสมพร  รักษา  หมู่ที ่4 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  
219,100.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่นายสมพร  รักษา  หมู่ที ่4 โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น  
13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า  5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบ
บ่อน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2 

 


