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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  จ่ายขาดเงินสะสม ฉบับท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

  เพ่ือให้การจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 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  2562  นั้น 
  เนื่องจากมีประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ าอุปโภคไม่เพียงพอ
และเส้นทางในการสัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงจึง
ไดร้วบรวมปัญหา และความต้องการเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างถนน
ที่ได้มาตรฐาน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภคและแก้ไขปัญหาเส้นทาง
อย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หากรอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ จึงขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  519,700.-  บาท  (ห้าแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

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

โดยรายละเอียดประกอบการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.1 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน เป็นเงิน   17,263,618.42 บาท 

และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว  
1.2 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ เป็นเงิน    10,484,600.00  บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
1.3 เงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม     เป็นเงิน         12,800.00  บาท 
1.4 เงินลูกหนี้ค่าภาษีและลูกหนี้รายได้อ่ืนๆ   เป็นเงิน       703,557.80  บาท 
1.5 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   เป็นเงิน    6,062,660.62  บาท 
1.6 ส ารองงบบุคลากร      เป็นเงิน    3,794,061.00  บาท 
1.7 เงินค่าสาธารณูปโภค      เป็นเงิน       360,000.00  บาท 
1.8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์   เป็นเงิน    1,329,300.00  บาท 
1.9 ส ารองกรณีสาธารณภัย     เป็นเงิน        57,929.96  บาท 
1.10 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    เป็นเงิน       521,369.66  บาท 

  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นเงิน 519,700.-  บาท (ห้าแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง จ านวน 2 โครงการ 

  โดยมีรายละเอียดประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้



รายละเอียดรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  519,700.-  บาท แยกเป็น 
รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   519,700.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 519,700.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 519,700.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  519,700.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1. โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญธรรม – เกาะพระ  หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 300,600.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบุญธรรม – เกาะพระ  หมู่ที่ 2 โดย
เริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
492 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงสง  

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

               2. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นางสาวพรทิพย์  ทิพย์ญาณ หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่ง
สง  ตั้งไว้ 219,100.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่นางสาวพรทิพย์  ทิพย์ญาณ หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง   
จ านวน  1 บ่อ  โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด  ø 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า5 ลบ.ม./ช.ม.ด าเนินการตาม
รายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  
หน้าที่ 6ล าดับที่ 9 
               
 

     


