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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
เรื่อง  จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ครั้งที่ 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

  เพ่ือให้การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  



วันท่ี  27  เดือน  มีนาคม  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 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 87 วรรคท้าย ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) นั้น 

   เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภค การรับรู้ข่าวสาร การใช้เส้นทาง
ในการสัญจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร  ทางคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หาก
รอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่
สมควรด าเนินการแก้ไขอย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที ่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,942,200.-  บาท  
(สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่ายเงินทุนเงินส ารอง
สะสม 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  15,443,932.94 บาท 
1.2 เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้   เป็นเงิน    3,303,140.44 บาท 
      (ท่ีมาเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้มาจาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (48,563,170.00 บาท) ลบ เงินทุนส ารองเงินสะสม(15,443,932.94 บาท) ) 
  



  ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งนี ้เป็นเงิน 2,942,200.-  บาท  (สองล้านเก้าแสน
สี่หม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงถนน จ านวน 3 โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
จ านวน 1 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 3 โครงการ ติดตั้งถังกรองน้ า จ านวน 1 โครงการ 
เคลื่อนย้ายหอถังประปา จ านวน 1 โครงการ และเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าว จ านวน 1 โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุมัตจิ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ดังนี้



รายละเอียดรายจ่าย การจ่ายเงินทุนส ารองเงนิสะสม ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   2,942,200.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 2,942,200.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 2,942,200.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  2,942,200.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1.  โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้   218,200 บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายทุ่งคล้าย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จ านวน 333  
ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าว 3  เมตร ระยะทาง 1,850  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบด
ล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 0.80×1.00 เมตร  จ านวน 1 จุด 5 ท่อน 
วางท่อกลม คสล. (คุณภาพชั้น 3) ขนาด Ø 0.60×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 5 ท่อน วางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 
3) ขนาด Ø 0.40×1.00 เมตร จ านวน 1 จุด 5 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 2 ล าดับที่ 1 
 
 2.  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวุฒิชัย  อินทอง- บ้านนายสวิง ชัยสิทธ์ หมู่ที่ 5  ต าบลทุ่งสง 
ตั้งไว้ 282,600  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายวุฒิชัย  อินทอง- บ้านนายสวิง ชัยสิทธ์ หมู่ที่ 5  ต าบล
ทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จ านวน 408 ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3)  
ขนาด Ø 0.60×1.00 เมตร จ านวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการ
ตามรายละเอียดแผนผังข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 3 ล าดับที่ 2 
 
 3.  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายคล่อง วิสัย หมู่ที่ 5  ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้  196,200  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายบ้านนายคล่อง วิสัย หมู่ที่ 5  ต าบลทุ่งสง โดยใช้หินคลุก จ านวน 
320 ลูกบาศก์เมตร ท าผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยสเปรย์น้ าบดอัดถนนด้วย
รถบดล้อเหล็กเรียบตลอดสาย  พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผัง
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 3 ล าดับที่ 3 



 4.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประยุทธ งามพร้อม  หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 
474,700  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประยุทธ งามพร้อม  หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง  โดย
เริ่มก่อสร้างจากถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 6 ล าดับที่ 7 
 
 5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาน 2 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 486,500  
บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายตะเคียนงาน 2 หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนสายคอนกรีตเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแผนผังข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
      ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 4 ล าดับที่ 4 

 6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายนบเทวดา หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งสง  เป็นเงิน 
469,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายนบเทวดา หมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งสง โดยเริ่ม
ก่อสร้างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย   
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 8 ล าดับที่ 10 

 7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อ าลอย หมู่ที่ 9 ต าบล
ทุ่งสง ตั้งไว้ 458,800 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อ าลอย หมู่ที่ 9 
ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนนลาดยางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ป้าย  ด าเนินการตามรายละเอียด
แผนผังข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 หน้า 10 ล าดับที่ 
14 
 
 8.  โครงการติดตั้งถังกรองน้ าระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายสุชลธ์  สืบพงศ์  หมู่ที่ 1  ต าบล 
ทุ่งสง ตั้งไว ้114,900  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโดยติดตั้งถังกรองเหล็กส าเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด กว้าง 1.15  เมตร สูง 1.20 
เมตร จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานและข้อก าหนด ที่องค์การบริหารส่วนทุ่งสงก าหนด  และวาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 7 ล าดับที่ 1 
 



 9.  โครงการเคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างใหม่จากบ้านคลองแป๊ะ หมู่ที่ 10  ไป
ยังบริเวณพื้นที่นายนายสุรเชษฐ์  โกศล  หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง  ตั้งไว้ 132,900  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือก่อสร้างใหม่จากบ้านคลองแป๊ะ หมู่ที่ 
10  ไปยังบริเวณพ้ืนที่นายนายสุรเชษฐ์  โกศล  หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง โดยเคลื่อนย้ายหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรง
แซมเปญ พร้อมทาสีใหม่ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร โดยติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด Ø 2” สูบน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม/ชม. ส่งได้สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้งตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ(ของเดิม) วางท่อจ่ายน้ า 
PVC ขนาด Ø 2” ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 2 ท่อน ๆ ละ 4 เมตร สามทาง PVC ขนาดลด 2” เพ่ือเชื่อมต่อท่อ
จ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 จุด  และเคลื่อนย้ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน (ของเดิม)  
จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  แบบมาตรฐานและข้อก าหนด
ประปาชนบท รพช. แบบเลขที่ พน.2-40/2544  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงก าหนด และวางป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย   
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 9 ล าดับที่ 3 

 10.  โครงการเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง ตั้งไว้ 108,400  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งสง  จากหอประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เดิม  ไปยังหอประชุมใหม่ โดยเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวเสาโครงเหล็ก  ขนาดความสูงไม่น้อย
กว่า 10 เมตร (ก่อสร้างฐานเสาใหม่) พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ขนาด 1,000  วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง, ล าโพง (ฮอร์น) 
พร้อมไลน์ในตัวขนาด 100 วัตต์ จ านวน 4 ชุด, เครื่องเล่น CD , DVD, MP3 จ านวน 1  เครื่อง  ไมโครโฟนไร้สาย
แบบคู่ จ านวน 1 ชุด, ติดตั้งเดินสายดรอฟวาย ขนาด 2 ×1.5 มิลลิเมตร จนสามารถใช้การได้ดี  พร้อมวางป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย ด าเนินการตามรายละเอียดแผนผังข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 หน้า 8 ล าดับที่ 2 
 
  

 

 

 
 


