
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
เรื่อง  การจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

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

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 
ประกอบกับมติประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน อนุมัติจายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

องคการบริหารสวนตําบล บานถอน จงึขอประกาศใหประชาชนทราบการอนุมัติงบประมาณจาย
ขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
      

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   1   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 

(ลงชื่อ) 
                     (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 

      รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการท่ีอนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 บานถอน (ถนน
สายเสาโรมัน ) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 215 
เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

495,000 

2 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 บานถอน  
(นางกองศรี พรรื่นเริง – นางติ๋ม โยธี) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 142 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 568 
ตารางเมตร 

327,000 

3 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี 1 บานถอน  

(นายประพันธ เขียวเชย – นายธัตธน พรรื่นเริง) ขนาดกวาง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 102 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 306 ตารางเมตร 

178,000 

4 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานหนามแทง
ใหญ (นายสมบัติ พิลาวงค – นายหนู ประกอบกิจ) ขนาดกวาง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 108.50 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 325.50 ตารางเมตร 

184,000 

5 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานหนามแทง
ใหญ (นายวีระชัย วงษตา – นางกัลยา ชางสอน) ขนาดกวาง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 202 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 606 ตารางเมตร 

344,000 

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บาน
หนามแทงใหญ (นางจอมสี พานะ – นายโสภา ศรีดี) ขนาดกวาง 
0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 242 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็กสําเร็จรูป 

472,000 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 บานหนองตาล 
เสนทางจากหอแมนางคําถึงลําหวย ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 118 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 472 
ตารางเมตร 

278,000 

8 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 บานหนองตาล 

(นางประหยัด ทําหยุด – นายคําหลา โอตาไสย) ขนาดกวาง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 284 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 852 ตารางเมตร 

482,000 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3  

บานหนองตาล (นายสายันต ยิ่งยืน – นางบี้ สากระโทก) ขนาด
กวาง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

240,000 

10 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานหนามแทง
นอย (ศพด. หมูท่ี 4 – บานคําเจริญ หมูท่ี 5) ขนาดกวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 215 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 
860 ตารางเมตร 

495,000 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) 
11 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานหนามแทง

นอย (ทางเขาวัดปาบานหนามแทง) ขนาดกวาง 3 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 117 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 351 
ตารางเมตร 

200,000 

12 โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมู 4 บานหนาม
แทงนอย 

200,000 

13 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บาน
หนามแทงนอย (ศาลากระประชาคม-ทางเขาวัดปาบานหนามแทง) 
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 67 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 268 ตารางเมตร 

100,000 

14 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานคําเจริญ 
(หลังศาลาประชาคม – นายสมนึก คมประเสริฐ) ขนาดกวาง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 213 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 852 ตารางเมตร 

495,000 

15 โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมู 5 บานคํา
เจริญ 

200,000 

16 โครงการกอสรางลานคอนกรีตศาลาประชาคมหมูบาน หมูท่ี 5 
บานคําเจริญ 

300,000 

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 บานทุง
ปลาใหญ (นางรัตติยา ชนะมินทร – นายนัธกิต ลือเรื่อง) ขนาด
กวาง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 272 เมตร พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

495,000 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู หมู 6 บานทุงปลา
กัดใหญ (นายจันทา โนนสีจันทร) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 132 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 528 ตาราง
เมตร 

311,000 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 บานทุงปลาใหญ 
(ศาลาประชาคม – นส.วนิดา ปญญาวัน) ขนาดกวาง 3 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 111 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 333 
ตารางเมตร 

189,000 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7 บานหนองบัวแพ 

 (จุดท่ี 1 จากบานนายสมพงษ อาวรสาร  
จุดท่ี 2 จากบานนายเสกสรรค แสวงชัย 

จุดท่ี 3 จากบานนายเอกราช ศักดิ์เทวิน) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 215 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 860
ตารางเมตร 

495,000 

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม หมูท่ี 7 บานหนอง
บัวแพ (นายสํารวย บาลี – นายทองพล แสนมิตร – นายมล สาร
บุตรดี) ขนาดกวาง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 272 เมตร 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

495,000 



ลําดับท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ (บาท) 
22 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานทุงปลากัด

นอย (ถนนสายบานทุงปลากัดนอย – บานหนองบัวแพ) ขนาด
กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 215 เมตร ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 860ตารางเมตร 

495,000 

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 บานทุง
ปลากัดนอย (จากบานนายวิม่ัน ศิริบุตร – นายประหยัด ลามะลา 
– นางอนัญพร สมสรอย) ขนาดกวาง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร 
ยาว 272 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

495,000 

24 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานโพธิ์ชัย 
(ทางเขาวัดศรีโพนสูง) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
215 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 860ตารางเมตร 

495,000 

25 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บาน
โพธิ์ชัย (จากบานนางนวลศรี จารึกธรรม – นายคมกริช จารึกธรรม 
– ศพด. โพธิ์ชัย – นายยงยุทธ พรรื่นเรงิ) ขนาดกวาง 0.60 เมตร 
สูง 0.60 เมตร ยาว 159 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูป 

300,000 

26 โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมู 9 บานโพธิ์ชัย 200,000 
27 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานโคก

เจริญ (ซอยตรงขามครัวสามพ่ีนอง) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 215 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 860
ตารางเมตร 

495,000 

28 โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานโคก
เจริญ (ถนนทางเขาวัดคํานอย) ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 215 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 860ตาราง
เมตร 

495,000 

รวมท้ังส้ิน 28 โครงการ 9,950,000 
 
 
 
 

 


