
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลอืเก่า 

เรื่อง  โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  
 

          …………………………………. 
 

 ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าจ่าย
ขาดเงินสะสมในการประชุมสมัยวิสามัญที ่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน๒๕๖๐  จ านวน  
๑๕ รายการ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๖๒,๐๐๐.๐๐  บาท (สองล้านสองแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้)  
    

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
                                                                
                                       

   (นายเอกชัย     พรหมพันธ์ใจ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
อนุมัติ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
เรียน ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 
 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า จึงขอแถลงให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังว่ามีเงิน
สะสมคงเหลืออยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จ านวน  ๑๒,๖๙๖,๘๘๙.๖๘ บาท  แต่เนื่องจากมีโครงการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องด าเนินการ   ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จ านวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ จ านวน  ๒,๒๖๒,๐๐๐.๐๐  บาท  
รายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
๑. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๖    จ านวน  ๓๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ขยายเขตท่อเมนประปาบ้านโนนสมบูรณ์ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)   ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(พร้อมวางท่อ) ซอยบ้านนายลิต บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ จ านวน   ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท                                                   
ก่อสร้างถนนคอนกรีต(พร้อมวางท่อ) ซอยบ้านนายลิต บ้านหนองม่วง และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
(ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๓. โครงการขุดขยายและปรับพ้ืนที่บ่อน้ า บ้านบุตาสง หมู่ ๗    จ านวน     ๙๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
ขุดขยายและปรับพื้นที่บ่อน้ า บ้านบุตาสงและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒    จ านวน   ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านมะเกลือเก่า และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
 

๕. โครงการวางท่อระบายน้ า(ติดก าแพงวัดมะเกลือเก่า) บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑  จ านวน   ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
วางท่อระบายน้ า(ติดก าแพงวัดมะเกลือเก่า) บ้านมะเกลือเก่า และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้าง
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 
 
 
 
 



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๑. โครงการซ่อมท่อลอดข้ามถนน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙            จ านวน   ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมท่อลอดข้ามถนน บ้านวังรางน้อย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๒. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(ถนนเทวดา) บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ จ านวน   ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก(ถนนเทวดา) บ้านหนองหลักพันสโมสร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้าง
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มหนองโพธิ์น้อย บ้านหนองม่วง หมู่ ๕  จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มหนองโพธิ์น้อย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มคลองน้ า-ถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มคลองน้ า-ถนนสายยุทธศาสตร์ บ้านมะเกลือเก่า และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเทวดา-วัดเขาเกิ้ง บ้านหนองเลาใหญ่ หมู่ ๑๑   จ านวน ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเทวดา-วัดเขาเก้ิง บ้านหนองเลาใหญ่ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
(ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยฝายประชาอาสา บ้านหัวเขาพัฒนา หมู่ ๑๓    จ านวน   ๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยฝายประชาอาสา บ้านหัวเขาพัฒนา และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
(ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มฟาร์มวัว(คลองน้ า) บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ ๑๗ จ านวน   ๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มฟาร์มวัว(คลองส่งน้ า) (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ต้ัง
จ่ายจากเงินสะสม 

 

๘. โครงการซ่อมแซมท่อลอดข้ามถนน คุ้มหัวนา บ้านหนองม่วง หมู่ ๕     จ านวน   ๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมท่อลอดข้ามถนน คุ้มหัวนา บ้านหนองม่วง (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ คุ้มคลองน้ า- บ้านหินลาด บ้านมะเกลือเก่าสามัคค ีหมู่ ๑๙       จ านวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มคลองน้ า-บ้านหินลาด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 
 

 
 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒    จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะเกลือเก่าก าหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม 

 
 
 
 
 


