
                  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม 

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้มใช้จ่ายเงินสะสม(จ่ายขาด) จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 4,876,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 89 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

  จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน  

 

     ประกาศ ณ    วันที่  21  มีนาคม  2562  

 

 

           

     

 

 

 

 

 



1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายซอยกลางหมู่ทุ่งมะสังข์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าน ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 2 ล าดับที1่ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหลังวัดเขาชะงุ้ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 5 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณต้ัง
ไว้ 103,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 3 ล าดับที2่ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายบ้านนายผัด-คลองชลประทาน  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 5 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 4 
ล าดับที3่ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

 4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหนองโบสถ์  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
960.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณต้ัง
ไว้ 496,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 5 ล าดับที่ 4 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหนองมะค่า – พุลุ้ง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 6 ล าดับที่ 5 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายวิทยาลัยเกษตรฯ-ทุ่งสามเส้า (ช่วงหน้าวัดพุลุ้ง)  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 160.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณต้ังไว้ 496,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่
6 หน้า 7 ล าดับที่ 6 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 



7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายวิทยาลัยเกษตรฯ-พุลุ้ง (ช่วงหน้าฟาร์มไก่พุลุ้งฟาร์ม)  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 9 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณต้ังไว้ 155,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่
6 หน้า 8 ล าดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายหลังโรงเรียนวัดหนองมะค่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 11 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 9 
ล าดับที่ 8 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

9. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายชัดวัวนอน  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
975.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 11 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณต้ัง
ไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 10 ล าดับที่ 9 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายรางจิก-หนองไก่ขัน  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 12 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
งบประมาณต้ังไว้ 500,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 11 ล าดับที่ 
10 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยการปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายรางจิก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
960.00 ตารางเมตร ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 12 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งบประมาณต้ัง
ไว้ 496,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 12 ล าดับที่ 11 ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางจวง คุสินธิ์ ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 310.00 เมตรพร้อมวางท่อระบายท่อ ชนิดปากลิ้นราง มอก. ชั้นคุณภาพที่ 3 ขนาด    0.60 เมตร 
จ านวน 8 ท่อน จ านวน 2 จุด ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 1 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
งบประมาณต้ังไว้ 100,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 13 ล าดับที่ 
12 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 



13. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนางอรุณ อารมณ์ดี โดยวางท่อ PVC. มอก.ชั้น 8.5 (สีฟ้า)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชนิดบานหัวประสานน้ านา ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร จ านวนท่อไม่
น้อยกว่า 75 ท่อน พร้อมฝังกลบเรียบร้อย ด าเนินการ ณ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรีงบประมาณต้ังไว้ 30,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที6่ หน้า 14 
ล าดับที่ 13 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
 

 

……………………………………………………………. 


