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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง  จ่ายขาดเงินสะสม ฉบับท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท ารายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

  เพ่ือให้การจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 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 

  เนื่องจากมีประชาชน หมู่ที่ 4 ไดแ้จ้งเรื่องร้องเรียนว่าประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภค และใช้ในการเกษตร ประกอบกับปัจจุบันแหล่งน้ าที่ใช้ในครัวเรือนมีไม่เพียงพอต่อการใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

   ดังนั้น เพ่ือให้การบ าบัดความเดือดร้อนเกี่ยวกับการน้ าในการอุปโภค และใช้ในการเกษตร
ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง เห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข หากรอระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบ
กับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาที่สมควรด าเนินการแก้ไขอย่างถาวร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
สง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงิน 
719,100.-  บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ดังนี้ 

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

โดยรายละเอียดประกอบการพิจารณามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.1 เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน เป็นเงิน  11,497,329.45 บาท 

และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว  
1.2 ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ เป็นเงิน    2,978,100.00  บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
1.3 เงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม     เป็นเงิน        12,800.00  บาท 
1.4 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน   เป็นเงิน    8,506,429.45  บาท 
1.5 ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)    เป็นเงิน    3,900,000.00  บาท 
1.6 เงินค่าสาธารณูปโภค (ประมาณ 3 เดือน)   เป็นเงิน       600,000.00  บาท 
1.7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเอดส์ (จ านวน 3 เดือน) เป็นเงิน    3,067,500.00  บาท 
1.8 เงินสะสมคงเหลือ      เป็นเงิน       938,929.45  บาท 
1.9 ส ารองกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10     เป็นเงิน        93,892.94  บาท 
1.10 คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้    เป็นเงิน      845,036.51  บาท 



  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นเงิน 719,100.-  บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 โครงการ และก่อสร้างระบบประปา จ านวน 1 
โครงการ  

  โดยมีรายละเอียดประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้



 
 

รายละเอียดรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสม ฉบับที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 

รายจ่ายจ าแนกตามด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้า ถนน 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   719,100.-  บาท  แยกเป็น 

งบลงทุน ตั้งไว ้ รวม 719,100.-    บาท แยกเป็น 

1.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 719,100.-    บาท  แยกเป็น 

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  719,100.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 1. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพื้นที่นายประเสริฐ ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบล 
ทุ่งสง ตั้งไว ้219,600.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่นายประเสริฐ ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง โดยขุด
เจาะบ่อบาดาล จ านวน 1 จุด โดยใช้ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาลกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  และข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง พร้อมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2560 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 5  

 2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายประเสริฐ ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบล 
ทุ่งสง ตั้งไว ้499,500.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายประเสริฐ ประสิทธิ์ หมู่ที่ 4 ต าบล
ทุ่งสง โดยก่อสร้างหอถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20  ลบ.ม. ความสูงรวมไม่น้อย
กว่า 20 เมตร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด Ø 2 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ าสูงไม่น้อย
กว่า 50 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ วางท่อ
จ่ายน้ า PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 115 ท่อนๆ ละ 4 เมตร สามทาง PVC ขนาด Ø 2” - 
1/2” ตามจุดผู้ใช้น้ า จ านวน 4 จุด เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 
15 แอมป์ พร้อมสายเมนและเสา คสล. จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและข้อก าหนดประปาชนบท รพช. แบบเลขท่ี พน. 2-40/2544 ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งสงก าหนด และวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2560 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 6 


