
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(ครั้งที่ ๑) 
 
   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน งบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๒๖๓,๐๐๐.- 
บาท (-เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียนพิจารณาอนุมัต ิ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
                  ชนดิลก  นินทราช 

                 (นายชนดิลก  นินทราช) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดโครงการ 

จา่ยขาดเงนิสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(คร ัง้ที่ ๑) 

 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสระตะเคียน 

อ าเภอเสงิสาง    จงัหวดันครราชสมีา 
 
 
 



 

 
 

สารบัญ 
 

                   หน้า 
- ค าแถลงงบประมาณ          ๑ 
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการจา่ยขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    ๕ 
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย         ๖ 
- ประมาณการรายรับ          ๗ 
- การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔        ๙ 
- รายงานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔              ๑๐ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
- แบบรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
 

 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

------------------------------------ 
 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (-หกสิบสามล้านสองแสนบาทถ้วน-) โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของต าบลสระตะเคียน ใน
งานบริหารงานทั่วไป งานการรักษาความสงบภายใน งานการศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคมสงเคราะห์ งานเคหะ
และชุมชน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานการเกษตร และงานงบ
กลาง รวมถึงการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  และตามนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระตะเคียน  ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ซ่ึงได้ก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา
เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชนในต าบลสระตะเคียน ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ซึ่งเป็นกิจการบริการด้านชุมชนและสังคม  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีเงินสะสมเหลือเพียงพอกับการ
จ่ายประจ าและกรณีสาธารณภัยฉุกเฉิน  ตลอดจนให้การด าเนินงานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
รวมตลอดถึงการด าเนินการต่างๆ  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน   ซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  มียอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 

- ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๒๙,๔๙๙,๘๔๕.๓๕ บาท 
- หัก บัญชีรายได้ค้างรับ จ านวน ๑,๓๐๐ บาท 
- หัก บัญชีลูกค้าภาษี  จ านวน ๖๒๘.๘๒ บาท 
- หัก บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ านวน ๑,๔๑๑,๔๘๕ บาท 
- คงเหลือยอดเงินสะสมที่น าไปบริหารได้ จ านวน ๒๘,๐๘๖,๔๓๑.๕๓ บาท 
- หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เงินสะสมที่อนุมัติ

และก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน ๑๑,๓๔๔,๐๐๐ บาท 
- กันเงินสะสม ส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบ

ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น จ านวน 
๕,๖๓๕,๖๗๘.๖๕ บาท  

- คงเหลือเงินสะสม ที่น าไปบริหารได้  ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงินจ านวน 
๑๑,๑๐๖,๗๕๒.๘๘ บาท 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงขอเสนอ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ  และงบประมาณด าเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
(ครั้งที่ ๑)  จ านวน ๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดล้านสองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน-)  เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียน  จะได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๒๖ โครงการ ดังต่อไปนี้ 

/๑.โครงการ... 



 

-๒- 
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (ทางเข้าไร่นายแถว เศียรกระโทก – ไร่

นายบัณฑิต ผลวัฒน์) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๘๖๓,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (ทางเข้าไร่นายประจวบ ปลิงกระโทก – 
ไร่ผู้ใหญ่ประเสริฐ เสริมสิริอ าพร) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด   งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนายแถว เศียรกระโทก – บ้านนาย
จ าเริญ ดีพันธ์) รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด   

งบประมาณ  ๕๖,๐๐๐.-บาท 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนายณรงค์ เขียวข า – บ้านนายสิงห์

ทอง ปลิงกระโทก) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐.-บาท 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนางศรีพรม พรมกระโทก – บ้าน
นายจ าเริญ ดีพันธ์) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด      งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐.-บาท 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนายน า ชัยชนะ – ศาลตาปู่ ถนน
รอบหมู่บ้าน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด     งบประมาณ  ๓๐๘,๐๐๐.-บาท 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ ๑๔ (จากบ้านนายเบือน แก้วพะกา – ไร่
นางเหมาะ แสงทอง) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๔๗๗,๐๐๐.-บาท 

๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ ๑๔ (จากบ้านนายปิ่น – บ้านนายป้อม) 
ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียนก าหนด       งบประมาณ  ๔๖,๐๐๐.-บาท 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ ๑๔ (จากบ้านนายสด – บ้านนายพิทักษ์ 
และบ้านนางหรี่) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐.-บาท 

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (จากสี่แยกซอย ๗ ไปทิศตะวันตก) ต าบล
สระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียนก าหนด       งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐.-บาท 

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ (จากเส้นรอบนอกหมู่บ้านหน้าบ้านนาย
รอด ประภาสัย – หน้าบ้านนางทองจันทร์ ทอดแสง) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐.-บาท 

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ พร้อมวางท่อระบายน้ า (ข้างอนามัย) 
ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระตะเคียนก าหนด       งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐.-บาท 
 
 

/๑๓.โครงการ... 



 

-๓- 
๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย ๐ (จาก

แท่งน้ าประปา - ซอย ๑) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๓๙๑,๐๐๐.-บาท 

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา  หมู่ ๑๓  พร้อมวางท่อระบายน้ าซอย ๒ (จาก
หัวซอย ๒ ตลอดทั้งซอย ตรงไร่นายเงิน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๔๘๗,๐๐๐.-บาท 

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๖ (จากไร่นางเช้า ยวงกระโทก – 
ไร่นางไล โกบประโคน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๒๘๒,๐๐๐.-บาท 

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๘ (จากไร่นายประสิทธิ์ จันกลิน – 
ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๓๕๒,๐๐๐.-บาท 

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ (จากชลประทาน – โค้ง ซอย ๒) ต าบล
สระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ตะเคียนก าหนด      งบประมาณ  ๑๗๗,๐๐๐.-บาท 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันตินิมิตร หมู่  ๑๑ ซอย ๑ (จากบ้านนายสาท ค าพฤกษ์ 
– บ้านนายควร เชียรประโคน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๒๑๙,๐๐๐.-บาท 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๓ (จากบ้านนางเฮง ยินดีรัมย์ – 
บ้านนางเชื่อง) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐.-บาท  

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ ๓ (จากสามแยกสวนครูตุ้ม – แยกคลองหิน
บ้านบุงิ้ว) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    งบประมาณ  ๘๘๕,๐๐๐.-บาท 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ ๓ (สายไร่นางด า) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด 
        งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐.-บาท 

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ ๗ (จากหมู่ ๗ บ้านบุงิ้ว ต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมหมู่ ๑ บ้านปางไม้ ต าบลบ้านราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา) 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด    
        งบประมาณ  ๔๘๘,๐๐๐.-บาท 

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (จากถนนเส้นกลางบ้าน – ถนนเส้นจด
ทิศใต้ระหว่างคุ้ม ๔ ,คุ้ม ๕)  ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด  งบประมาณ  ๔๒๔,๐๐๐.-บาท 

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (ท้ายซอยระหว่างคุ้ม ๓ กับคุ้ม ๔ หน้า
บ้านนายครรชิต มูลไธสง – หน้าบ้านนายอ านวย สระแจ่ม) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด   

งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐.-บาท 
/๒๕.โครงการ... 



 

-๔- 
๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๘ (จากบ้านนายวีระพงษ์ สูบกระโทก 

– คลองส่งน้ า) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด      งบประมาณ  ๔๒๐,๐๐๐.-บาท 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่คูเมือง หมู่ ๑๕ บ้านหนองก้านเหลือง 
(จากบ้านดอกรัง ดาเดช – วัดใหม่สามัคคีธรรม) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
ตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนก าหนด       
       งบประมาณ  ๔๙๓,๐๐๐.-บาท 

 
รวมเป็นเงินงบประมาณ  ๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท  (-เจ็ดล้านสองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน-) 

 
 

******************************** 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๕- 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
--------------------------------- 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานเคหะและชุมชน       ๗,๒๖๓,๐๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๗,๒๖๓,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๖- 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------- 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
                                          งาน 
งบ 

 

งานไฟฟ้าถนน 
 

รวม 

งบลงทุน ๗,๒๖๓,๐๐๐ ๗,๒๖๓,๐๐๐ 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๗,๒๖๓,๐๐๐ ๗,๒๖๓,๐๐๐ 

รวม ๗,๒๖๓,๐๐๐ ๗,๒๖๓,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 



 

 
-๗- 

 
ประมาณการรายรับ 

จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------------- 

 
ยอดเงินสะสม         รวมทั้งสิ้น ๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-๙- 

 
การจ่ายขาดเงินสะสม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
การตั้งงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัย

อ านาจตามความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ใช้บังคับตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนมีมติ
อนุมัติ  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน ๒๕๖๔  

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) จ่ายจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๒๖๓,๐๐๐ 

รวมรายจ่าย ๗,๒๖๓,๐๐๐ 
   
  
   

       (ลงชื่อ)     ชนดิลก  นินทราช 
                               (นายชนดิลก  นินทราช) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 



 

 
-๑๐- 

รายงานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------- 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น  ๗,๒๖๓,๐๐๐.- บาท  จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(ครั้งที่ ๑)  แยกเป็น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าถนน        รวม ๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท 
 งบลงทุน      รวม ๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     รวม ๗,๒๖๓,๐๐๐.-บาท 
          ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (ทางเข้าไร่นายแถว เศียรกระโทก 
– ไร่นายบัณฑิต ผลวัฒน์) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ ๘๖๓,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
- ยาว ๓,๐๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔  
(หน้า ๒๙ ข้อ ๑๑) 

  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (ทางเข้าไร่นายประจวบ  
ปลิงกระโทก – ไร่ผู้ใหญ่ประเสริฐ เสริมสิริอ าพร) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ ๔๙,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
- ยาว ๒๕๐ เมตร   
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

 
/หมายเหตุ... 



 

-๑๑- 
หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔  

(หน้าที่ ๓๐ ล าดับที่ ๑๖) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนายแถว เศียรกระโทก – 
บ้านนายจ าเริญ ดีพันธ์) งบประมาณ  ๕๖,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
- ยาว ๒๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๖ ล าดับที่ ๓๖) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนายณรงค์ เขียวข า –  
บ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๓๓,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
- ยาว ๑๒๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๖ ล าดับที่ ๓๕) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนางศรีพรม พรมกระโทก – 
บ้านนายจ าเริญ ดีพันธ์) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
- ยาว ๑๒๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๖ ล าดับที่ ๓๘) 

/ตั้งจ่าย... 



 

-๑๒- 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
 

๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองใหญ่ หมู่ ๑๒ (บ้านนายน า ชัยชนะ – ศาลตาปู่ 
ถนนรอบหมู่บ้าน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๓๐๘,๐๐๐.-บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑,๑๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๖ ล าดับที่ ๓๗) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ ๑๔ (จากบ้านนายเบือน  
แก้วพะกา – ไร่นางเหมาะ แสงทอง) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  ๔๗๗,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
- ยาว ๒,๕๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๓๒ ล าดับที่ ๒๒) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ ๑๔ (จากบ้านนายปิ่น – บ้านนาย
ป้อม) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๔๖,๐๐๐.-บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๒๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 
 

/หมายเหตุ... 



 

 
-๑๓- 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๒๒ ล าดับที่ ๖๑) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ ๑๔ (จากบ้านนายสด – บ้านนาย
พิทักษ์ และบ้านนางหรี่) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๑๘,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๘๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๒๒ ล าดับที่ ๖๒) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (จากสี่แยกซอย ๗ ไปทิศตะวันตก) 
ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว  ๑,๓๕๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๒๗ ล าดับที่ ๕) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ (จากเส้นรอบนอกหมู่บ้านหน้า
บ้านนายรอด ประภาสัย – หน้าบ้านนางทองจันทร์ ทอดแสง) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 
   - กว้าง ๕.๐๐ เมตร  

- ยาว ๑๕๗ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

/หมายเหตุ... 



 

 
-๑๔- 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๔๔) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ พร้อมวางท่อระบายน้ า (ข้าง
อนามัย) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐.-บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร 
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร  
- วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๑ ท่อน 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๔๓) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอย ๐ 
(จากแท่งน้ าประปา - ซอย ๑) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ  ๓๙๑,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑,๖๗๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร 
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๓๕๐ ตารางเมตร  
- วางท่อขนาด ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ ท่อน 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๔๕) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๓ พร้อมวางท่อระบายน้ าซอย ๒ 
(จากหัวซอย ๒ ตลอดท้ังซอย ตรงไร่นายเงิน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ  ๔๘๗,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  

/หนา... 



 

 
-๑๕- 

- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
- วางท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๔ ท่อน 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๘ ล าดับที่ ๔๖) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๖ (จากไร่นางเช้า  
ยวงกระโทก – ไร่นางไล โกบประโคน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๒๘๒,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 - กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๒๗ ล าดับที่ ๖) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๘ (จากไร่นายประสิทธิ์  
จันกลิน – ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๓๕๒,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๒๘ ล าดับที่ ๗) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 
 

/๑๗.โครงการ... 



 

 
-๑๖- 

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ (จากชลประทาน –  
โค้งซอย ๒) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๑๗๗,๐๐๐.-บาท   
รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
- ยาว ๙๕๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๗ ล าดับที่ ๓๕) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๑ (จากบ้านนายสาท  
ค าพฤกษ์ – บ้านนายควร เชียรประโคน) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  ๒๑๙,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
- ยาว ๓๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนทีห่ินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร  
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๕ ล าดับที่ ๓๔) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันตินิมิตร หมู่ ๑๑ ซอย ๓ (จากบ้านนางเฮง  
ยินดีรัมย์ – บ้านนางเชื่อง) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๖.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑๓๖ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนทีห่ินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๕ ล าดับที่ ๓๓) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน                                    /๒๐.โครงการ...  



 

 
-๑๗- 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ ๓ (จากสามแยกสวนครูตุ้ม – แยก
คลองหินบ้านบุง้ิว หมู่ ๗) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ  ๘๘๕,๐๐๐.-
บาท รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑,๔๕๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนทีห่ินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ (หน้าที่ ๗ ล าดับที่ ๕) 

  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสูง หมู่ ๓ (สายไร่นางด า) ต าบลสระตะเคียน 
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๒๔๔,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
- ยาว ๕๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนทีห่ินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (หน้าที่ ๕๐ ล าดับที่ ๓๐) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุงิ้ว หมู่ ๗ (จากหมู่ ๗ บ้านบุงิ้ว ต าบลสระ
ตะเคียน อ าเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมหมู่ ๑ บ้านปางไม้ ต าบลบ้านราษฎร์ อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา)  งบประมาณ  ๔๘๘,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนทีห่ินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๔๕ ล าดับที่ ๖) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
/๒๓.โครงการ... 



 

 
-๑๘- 

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (จากถนนเส้นกลางบ้าน –  
ถนนเส้นจดทิศใต้ระหว่างคุ้ม ๔ ,คุ้ม ๕)  ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   
งบประมาณ  ๔๒๔,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๓๐๐ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๒ ล าดับที่ ๒๑) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสันติสุข หมู่ ๑๐ (ท้ายซอยระหว่างคุ้ม ๓ กับคุ้ม 
๔ หน้าบ้านนายครรชิต มูลไธสง – หน้าบ้านนายอ านวย สระแจ่ม) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๓๒ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร 
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๑๓ ล าดับที่ ๒๔) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 

๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๘ (จากบ้านนายวีระพงษ์  
สูบกระโทก – คลองส่งน้ า) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  ๔๒๐,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
- ยาว ๒๐๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๙ ล าดับที่ ๑๐) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
/๒๖.โครงการ... 



 

 
-๑๙- 

 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่คูเมือง หมู่ ๑๕ บ้านหนอง
ก้านเหลือง (จากบ้านดอกรัง ดาเดช – วัดใหม่สามัคคีธรรม) ต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา  งบประมาณ  ๔๙๓,๐๐๐.-บาท  รายละเอียดดังนี้ 

- กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
- ยาว ๑๙๐ เมตร  
- หนา ๐.๑๕ เมตร  
- พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร 
- ป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
- รายละเอียดตามรูปแบบรายการของ อบต.สระตะเคียนก าหนด 

หมายเหตุ  : ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   (หน้าที่ ๒๔ ล าดับที่ ๗๐) 
  ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

------------------------------------ 
 

หมวด ๘ 
เงินสะสม 

 
  ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว 
ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม โดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้
ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
                   การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจะกระท าได้ ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอ
ต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด   

ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) 

ข้อ ๘๘ กิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือน
แรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะด าเนินการตาม
งบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์
ให้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ เมื่อได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว 
ให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์ หากมีความจ าเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอ
ยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพ่ือการบริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่น และให้ส่งชดใช้เงินยืมสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                            

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีผู้รับบ านาญที่ย้ายภูมิล าเนา และประสงค์จะโอนการรับ
เงินบ านาญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถิ่นอาจยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทดรองจ่ายให้กับผู้รับบ านาญนั้นได้ โดยอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้รับเงินคืนให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
 
 
 

ข้อ ๘๙... 



 

 
-๒- 

 
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว 
กับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
เรียบร้อยแล้ว 

(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาว 

ข้อ ๙๐ กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่าย
หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(๒) เบิกเงินให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิ ได้รับเงินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตลอดจนลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง   หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ 

(๓)  ค่าใช้จ่ายตาม (๑) และหรือ (๒) ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น 
ข้อ ๙๑ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดข้ึน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจ าเป็นในขณะนั้น โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 

ข้อ ๙๒ การวางฎีกาเบิกเงินสะสม ตามข้อ ๘๙ และข้อ ๙๐ ให้ด าเนินการวางฎีกาเบิกเงิน
สะสมได้เฉพาะตามจ านวนที่จะจ่ายจริงและจะถึงก าหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงิน  หรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็น
งวดๆ ตามความจ าเป็น 

ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดท าบัญชี และรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด และให้จังหวัดโดยหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชี  และการตรวจสอบจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  พร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ท าการตรวจสอบ 
 

******************************* 


