ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564
**********************
ตามที่องค์การบริห ารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้ดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อตั้งงบประมาณสมทบโครงการปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนน
ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 จานวน 1,070,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมี
ความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
หนังสื ออาเภอกบิน ทร์บุรี ที่ ปจ 0023.8/2072 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอนุ มัติของสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
1/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงขอประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2564 ตามรายการเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่
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เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ)
( นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

บันทึกหลักการและเหตุผล
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
หลักการ
องค์การบริห ารส่วนตาบลเมืองเก่า ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2564 งบประมาณเงิน อุ ด หนุ น ที่ จั ด สรรให้ แ ก่ เทศบาลต าบลและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรี
โดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 ดาเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงบริเวณรอบ
หนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองรี หมู่ที่ 5
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 16,384 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จานวน 14
ต้น (รายละเอียดตามแบบ อบต.เมืองเก่า) งบประมาณรวม จานวน 10,699,600 บาท ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเก่า ตั้งงบประมาณสมทบจานวน 1,070,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คณะผู้บริหารได้ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/ 2564ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาด
เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ครั้งที่ 1 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อตั้ง
งบประมาณสมทบโครงการปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน
หนองรี หมู่ที่ 5 จานวน 1,070,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่าได้ดาเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้างและได้จัดทา
รูปแบบรายละเอียดโครงการแล้ว มีการคลาดเคลื่อนของระยะทางจากเดิมที่ได้รับการจัดสรร จึงมีความประสงค์ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างให้เป็นไปตามพื้นที่จริง โดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตาม
คาสั่งกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 716/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่องการมอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า จึง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายรายละเอียดการก่อสร้างครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/ 2564ให้เป็นไป
ตามพื้นที่จริง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ดังต่อไปนี้
1)โครงการปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองรีหมู่ที่
5
คาชี้แจงประกอบการอนุมัติ เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณ
มาสมทบกับเงินจัดสรรตามเงินนอกงบประมาณที่กาหนดในเอกสาร ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2564 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0810.8/ว 1350 ลงวันที่ 5
พฤษภาคม 2563 เรื่องซักซ้อมการนางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรรตามเงิน
นอกงบประมาณที่กาหนดในเอกสาร ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สาหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 )

-2สภาพเดิม
ถนนดินลูกรังรอบหนองรี หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองเก่า
ดาเนินการโดย ก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณรอบหนองรีโดยการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 381 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 487 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 314 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 5 กว้าง 2 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,384 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซล่าเซลล์
จานวน 14 ต้น งบประมาณ 9,629,600 บาท รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1,070,000 บาท
งบประมาณ จานวน 10,699,600 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
จ่ายจากงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจฯจานวน 9,629,600 บาท(เก้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน)จ่ายขาดเงินสะสม 1/2564 จานวน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้อนุมัติ อนุมัติโดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า
ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเก่า

