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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
 

  ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ได้ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                        
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปแล้วนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ
และเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่ตั้งไว้ เกิดความคุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ ประหยัดและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุด                        
แก่ประชาชน โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้จ าแนกแผนงาน แต่ละด้าน                 
แต่ละแผนงาน แต่ละงาน แต่ละหมวด และแต่ละประเภท ซึ่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  มีความจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการในการบริหารงาน  กิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อีกทั้งเป็น
กิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  ซึ่งมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน                 
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2558  และ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด  8  ภายใต้บังคับ
ข้อ  89  สามารถใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้   จ านวนทั้งสิ้น  
7,649,500  บาท  ประกอบกับ อบต.วังม่วง  มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอ  ดังนี้ 

- เงินสะสมเหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  จ านวน  23,062,622.07 บาท  

- หัก ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 กลุ่มบ้านนางก าไร ใจไว   
            จ านวน             45,000   บาท 
 

  - หัก เป็นรายจ่ายประจ า (ด้านบุคลากร ด้านการบริหารงาน  และด้านสาธารณภัย)  
              จ านวน  11,500,000.00  บาท 
 

   - เงินสะสมคงเหลือที่ใช้ได้         จ านวน  11,517,622.07  บาท             

   - ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้         จ านวน         7,649,500 บาท  
  
 

        (ลงชื่อ)  
(นายมานะชัย  สุนันตา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   
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การใช้จ่ายเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง   

ครั้งที ่ 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  ซึ่งไม่เพียงพอแก่การจัดให้มีบริการแก่ประชาชนโดยตรง  มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี  และมีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายนอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ฉะนั้น  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2558  และ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561  หมวด  8  ข้อ  89                
ที่ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาอนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสมโดยมิต้องท าเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
 
 ใช้จ่ายเงินสะสม    จ านวน    7,649,500  บาท     แยกเป็น 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม   7,649,500  บาท 
  
   การใช้จ่ายเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด  
ประหยัดและรอบคอบ  และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
 
  -อนุมัติ           -อนุมัติ     
 
    (ลงชื่อ)………………………………………..………            (ลงชื่อ)…………………….……………………… 
               (นายประเทือง  มานะกุล)                                        (นายมานะชัย สุนันตา) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
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รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม 
ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง  จงัหวัดสระบุรี 

หน่วยงาน  กองช่าง 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง        รวม  7,649,500.00  บาท 

งบลงทุน        รวม  7,649,500.00  บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง    รวม  7,649,500.00  บาท 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม  7,649,500.00  บาท 

1  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  7,649,500.00  บาท  แยกเป็น 
 

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วัดท่าฤทธิ์) หมู่ที่ 1   
จ านวนงบประมาณ  145,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  5  
ประจ าปี พ.ศ. 2564  หน้าที่  13   ล าดับที่  18   
 

2. โครงการเจาะท่อลอดพร้อมขยายเขตท่อเมนประปา ทางแยกเข้าบ้านโป่งตะขบ หมู่ที่ 2  
จ านวนงบประมาณ  184,800 บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  7     ล าดับที่  4   
 

3. โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ า บริเวณคลองวังยาง  หมู่ที่ 3 
จ านวนงบประมาณ  499,000 บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565   หน้าที่  8   ล าดับที่  6   
 

4. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายจ านงค์ เกษมดาย หมู่ที่ 4 
จ านวนงบประมาณ 469,000 บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  5  
ประจ าปี พ.ศ. 2564   หน้าที่  12   ล าดับที่  14  
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5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายโป่งโก   หมู่ที่ 5 
จ านวนงบประมาณ 462,000 บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  10   ล าดับที่  11  
 

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายเล็ก  วงศ์สุรินทร์   หมู่ที่ 6 
จ านวนงบประมาณ  212,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  12   ล าดับที่  15  
 

7. โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต กลุ่มบ้านท่อสอง  หมู่ที่ 6 
จ านวนงบประมาณ  478,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  12   ล าดับที่  16  
 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายหลังวัดซับกระทิง  หมู่ที่ 7 
จ านวนงบประมาณ  499,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  13   ล าดับที่  18  
 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายสายทอง  บุญเพ็ง  หมู่ที่ 8 
จ านวนงบประมาณ  163,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  14   ล าดับที่  21  
 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า กลุ่มบ้านนางทองสุก  บุญเปี่ยม หมู่ที่ 8 
จ านวนงบประมาณ  371,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  15   ล าดับที่  22  
 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโครงการมันส าปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 9 
จ านวนงบประมาณ  498,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  16   ล าดับที่  24  
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12. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สาย รพสต.โป่งเก้ง หมู่ที่ 10 
จ านวนงบประมาณ  489,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  18  ล าดับที่  28 
 

13. โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา กลุ่มบ้านนายวัฒนา ข าอุปถัมป  หมู่ที่ 11 
จ านวนงบประมาณ  111,700  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  20  ล าดับที่  32 
 

14. โครงการวางท่อระบายน้ า กลุ่มบ้านนางอ าไพ แก้วตา หมู่ที่ 12 
จ านวนงบประมาณ  444,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  22  ล าดับที่  35 
 

15. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กลุ่มบ้านนายส ารวย  ผึ้งหลวง หมู่ที่ 13 
จ านวนงบประมาณ  499,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  8  ล าดับที่  5 
 

16. โครงการก่อสร้างระบบประปาแชมเปญ 15 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล 
กลุ่มบ้านนายอนันต์  ทะกาเนนะ     หมู่ที่ 14 
จ านวนงบประมาณ  485,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  23  ล าดับที่  37 
 

17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านป้าแก้ว หมู่ที่ 15 
จ านวนงบประมาณ  499,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  23  ล าดับที่  38 
 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าฝายสุดคต หมู่ที่ 15 
จ านวนงบประมาณ  251,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  24  ล าดับที่  39 
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19. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา กลุ่มสะพานสอง หมู่ที่ 16 
จ านวนงบประมาณ  232,000  บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  2  ล าดับที่  6 
 

20. โครงการเจาะบ่อพร้อมถังแชมเปญและท่อเมนประปา  
กลุ่มบ้านนายบุญช่วย คันทะสอน     หมู่ที่ 17 
จ านวนงบประมาณ  658,000 บาท 
ปริมาณงาน/ลักษณะงาน ปรากฏตามแบบประมาณราคาโครงการที่แนบท้ายนี้ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  6  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้าที่  25  ล าดับที่  43 

 
 

 

                         (ลงชื่อ) สิบต ารวจโท 
(สิริศักดิ์  หอมรื่น) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                        
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
เรื่อง  การใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งท่ี  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65 

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

  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน                    
การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2558  และ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ ๘๙  ประกอบกับมติที่ประชุม   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม  ในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ                   
สมัยที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที ่ 1  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65    

 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ  เรื่อง  การใช้
จ่ายเงินสะสม  ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ  ของงบประมาณประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่  1  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕65  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 
จงึขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 

(นายมานะชัย  สุนันตา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




