
 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ กองคลัง โทร. ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 

ที ่นศ ๘๓๙๐๒ /                                            วันที่        ธันวาคม   ๒๕๕๗ 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการด าเนินงานกิจการที่กระท าไปแล้ว 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
          ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุก
สามเดือน นั้น 

 บัดนี้ กองคลัง ขอรายงานแสดงผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอบสาม
เดือน ตั้งแต่วันทื่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕7 – ๓0  กันยายน  ๒๕๕7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.งบกลาง แยกเป็น 
             (๑) เงินสมทบประกันสังคม ตั้งจ่ายไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 21,135  บาท คงเหลือ  
28,865 บาท 
             (๒) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งจ่ายไว้ 14,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,500 
บาท  คงเหลือ 11,500 บาท  
             (๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายไว้ ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,00๐ บาท คงเหลือ      -    บาท        
             (๔) เงินส ารองจ่าย ตั้งจ่ายไว้ 5๑๕,๖๐๕ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  500,406 บาท คงเหลือ 15,199 บาท 
             (๕) รายจ่ายตามข้อผูกพัน แยกเป็น 
                     ๑. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
94,990  บาท คงเหลือ 35,010 บาท 
                     ๒. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
50,000 บาท คงเหลือ         -          บาท 
                     ๓. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเชียรใหญ่ ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๙,๗๙๕  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
139,795  บาท คงเหลือ          -      บาท  
             (๖) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ    -   บาท 
 ๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  แยกเป็น 
             (๑) เงินเดือนฝ่ายการเมือง  แยกเป็น 
                     ๑. เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจ่ายไว้ 440,432 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 440,432 บาท  
คงเหลือ        -      บาท  
                     ๒. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ตั้งจ่ายไว้ ๓๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
34,218 บาท คงเหลือ   4,182  บาท 
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                      ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจ่ายไว้ ๓๘,๔๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 34,218 
บาท คงเหลือ  4,182 บาท 
                      ๔. เงินค่าตอบแทนเลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายไว้ 68,578 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
68,578 บาท คงเหลือ       -       บาท 
                       ๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๑,703,461 บาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว 1,703,461  บาท คงเหลือ         -      บาท  
               (๒) เงินเดือนฝ่ายประจ า   แยกเป็น 
                       ๑. เงินเดอืนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 2,028,6๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 2,028,600 บาท คงเหลือ 
-           บาท 
                       ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งจ่ายไว้  125,420  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 125,420 บาท 
คงเหลือ       -      บาท 
                       ๓. เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งจ่ายไว้   110,950 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  110,950 บาท 
คงเหลือ       -     บาท  
                       ๔. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
                       ๕. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ ๑76,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 174,090 บาท คงเหลือ 
1,910  บาท 
                       ๖. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายไว้ 61,7๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  61,700 บาท
คงเหลือ        -      บาท 
            ๓. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  แยกเป็น 
                (๑) ค่าตอบแทน  แยกเป็น 
                       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   25,750 บาท   คงเหลอื  24,250  บาท 
                       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
-   บาท    คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๓. ค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายไว้ 178,250  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  178,250 บาท  คงเหลือ 
-    บาท 
                       ๔. เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว   18,970  บาท 
คงเหลือ 1,030 บาท  
                       ๕. เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งจ่ายไว้ 1,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  215  บาท  
คงเหลือ 785  บาท 
                 (๒) ค่าใช้สอย  แยกเป็น 
                       ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๒85,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 258,112  บาท  
คงเหลือ 26,888 บาท 
                       ๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจ่ายไว้   6,5๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 6,500      
บาท  คงเหลือ     -     บาท 
                       ๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  แยกเป็น 
                           ๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายไว้ 2๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 181,133.30  บาท 
คงเหลือ  18,866.70 บาท 
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                      ๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ ์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว     -        บาท   
คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
                           ๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้    -     บาท เบิกจ่ายไปแล้ว      
-     บาท   คงเหลือ      -       บาท 
                           ๔. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ระดับต าบล ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐   
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว      -      บาท   คงเหลือ ๒๐,๐๐๐   บาท 
                           ๕. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 46,965  
บาท  คงเหลือ  3,035  บาท 
                           ๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานประเพณี ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ       -     บาท 
                           ๗. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตั้งจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
-       บาท คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
                           ๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ต้ัง
จ่ายไว้ ๕๐,4๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว 50,400   บาท คงเหลือ        -        บาท 
                           ๙. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    
-      บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 
                           ๑๐. คา่ใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขอ่ืน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว       -      บาท  
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                           ๑๑. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      
366,405  บาท    คงเหลือ  83,595 บาท 
                           ๑๒. คา่ใช้จ่ายในการปฏิบัติการร่วมโครงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและสาย
ตรวจเฝ้าระวังภัย ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      -      บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 
                           ๑๓. คา่ใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการต่าง ๆ  ตั้งจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  191,520  บาท  คงเหลือ    8,480   บาท 
                           ๑๔. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ตั้งจ่ายไว้       -          บาท เบิกจ่ายไป 
แล้ว        -        บาท คงเหลือ         -         บาท 
                           ๑๕. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   
20,000    บาท   คงเหลือ          -       บาท 
                           ๑๖. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐   
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  38,400 บาท  คงเหลือ 11,600 บาท 
                           ๑๗. คา่ใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.เชียรใหญ่ ตั้งจ่ายไว้        -        บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว          -          บาท  คงเหลือ           -          บาท 
                           ๑๘. คา่ใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไป
แล้ว   28,100  บาท  คงเหลือ     21,900    บาท 
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                           ๑๙. คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 10,408 บาท  คงเหลือ  89,592  บาท 
                           ๒๐. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่เยาวชนและประชาชน ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  17,600   บาท  คงเหลือ 2,400  บาท 
                           ๒๑. คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการคลินิกกฎหมาย ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว    9,900 บาท  คงเหลือ  100   บาท 
                           ๒๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่าย
ไปแล้ว  280,000  บาท  คงเหลือ       -      บาท 
                           ๒๓. คา่ใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ตั้งจ่ายไว้  
37,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  36,742 บาท  คงเหลือ  258  บาท 
                         ๔. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว         -     บาท 
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                 (๓) ค่าวัสดุ  แยกเป็น 
                         ๑. ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  99,964 บาท คงเหลือ 
36     บาท   
                         ๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    10,000     บาท   
คงเหลือ      -     บาท 
                         ๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  9,907   บาท   
คงเหลือ     93     บาท 
                         ๔. ค่าอาหารเสริมนม ต้ังจ่ายไว้  ๓๕๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว    270,590.40       
บาท คงเหลือ  79,409.60  บาท 
                         ๕. ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    31,425   บาท 
คงเหลือ 28,575 บาท  
                         ๖. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายไว้ 4๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว         -    บาท   
คงเหลือ 4๐,๐๐๐ บาท 
                         ๗. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายไว้ 160,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว    99,770  บาท  
คงเหลือ 60,230 บาท     
                         ๘. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว  10,350 
บาท   คงเหลือ 19,650  บาท    
                         ๙. ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  28,290    บาท  คงเหลือ      
21,710 บาท 
                        ๑๐. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    -  บาท   
คงเหลือ ๑๕,๐๐๐  บาท 
                        ๑๑. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งจ่ายไว้     -        บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว       -        บาท  
คงเหลือ       -        บาท     
                        ๑๒. ค่าวัสดุกีฬา ตั้งจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    -    บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                        ๑๓. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว   29,400   บาท  คงเหลือ   
6๐๐  บาท 
 
 
 



       - ๕ - 
             

 ๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค  แยกเป็น 
                 (๑) ค่าไฟฟ้า แยกเป็น 
                       - ค่าไฟฟ้าของส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑84,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 139,848.22 บาท  
คงเหลือ 44,151.78 บาท 
                 (๒) ค่าน้ าประปา ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   986   บาท  คงเหลือ 4,014  บาท 
                 (๓) ค่าโทรศัพท์ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว 6,928.25 บาท คงเหลือ 8,071.75 
บาท 
                 (๔) ค่าไปรษณีย์ ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว       -      บาท  คงเหลือ ๕,๐๐๐  บาท 
                 (๕) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  111,280   บาท  
คงเหลือ  8,720 บาท 
                ๕. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น 
                 (๑) ค่าครุภัณฑ์  แยกเป็น 
                         ๑. ครุภณัฑ์ส านักงาน แยกเป็น 
                            ๑.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน ๑ ตัว  ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว        
๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ     -       บาท 
                            ๑.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาพนัง ชนาด ๑๖,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ ตัว 
ตั้งจ่ายไว้ ๒๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๒๑,๕๐๐ บาท คงเหลือ        -      บาท 
                            ๑.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาพนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU  จ านวน ๑ ตวั 
ตั้งจ่ายไว้ ๒๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว         -      บาท คงเหลือ   ๒๘,๐๐๐ บาท 
                         ๒. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 34,200  บาท  คงเหลือ 
3๐๐ บาท 
                         ๓. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  29,990  
บาท  คงเหลือ 10 บาท  
                  (๒) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น 
                         ๑. อาคารต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ ตั้งจ่ายไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว  49,500  บาท   คงเหลือ  5๐๐   บาท 
                         ๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว  177,000  บาท คงเหลือ   123,๐๐๐  บาท  
               ๖. หมวดเงินอุดหนุน แยกเป็น 
                  (๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ แยกเป็น 
                         ๑. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ตั้งจ่ายไว้ ๔๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 407,๘๘๐ บาท 
คงเหลือ  32,๑๒๐  บาท 
                         ๒. อุดหนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 5,000 บาท   
คงเหลือ       -       บาท 
                         ๓. อุดหนุนกิจกรรมมาฆบูชา ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  5,000  บาท   
คงเหลือ     -       บาท   
                         ๔. อุดหนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตั้งจ่ายไว้ ๓,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  
-        บาท  คงเหลือ   ๓,๐๐๐   บาท     
                         ๕. อุดหนุนการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ 
บาท   คงเหลือ      -      บาท     
 



- ๖ - 
 
                         ๖. อุดหนุนการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  - 
บาท  คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐   บาท 
                  (๒) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ แยกเป็น 
                         ๑. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว 100,000       
บาท    คงเหลือ         -        บาท      
                         ๒. อุดหนุนโครงการอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเพื่อน ตั้งจ่ายไว้ ๒๗,๒๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
27,200  บาท   คงเหลือ        -        บาท    
                         3. อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอเชียรใหญ่ ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว   10,000  บาท 
คงเหลือ     -    บาท 
                ๗. หมวดรายจ่ายอ่ืน 
                 ๑.  รายจ่ายอ่ืน ตั้งจ่ายไว้ 938,309 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  927,975  บาท  คงเหลือ 10,334 
บาท 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
                                                         ( นางวชัรีย ์  พรหมด า ) 
                                                          นักวิชาการเงินและบัญชี  
                       
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ กองคลัง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 

ที ่นศ ๘๓๙๐๒ /                                            วันที่          ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการด าเนินงานกิจการที่กระท าไปแล้ว 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
          ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุก
สามเดือน นั้น 

 บัดนี้ กองคลัง ขอรายงานแสดงผลการด าเนินงานของกองคลัง รอบสามเดือน ตั้งแต่ วันทื่ 1 กรกฎาคม  
๒๕๕7 – ๓0 กันยายน  ๒๕๕7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. หมวดเงินเดือน แยกเป็น 
                ๑. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 758,940 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 758,940 บาท คงเหลือ  - 
บาท 
                ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งจ่ายไว้  ๑๒,๙๖๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๕,๕๕๐ บาท 
คงเหลือ ๗,๔๑๐  บาท 
                ๓. เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งจ่ายไว้  ๔๒,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว  42,0๐๐  บาท  คงเหลือ – 
บาท 
         ๒. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  แยกเป็น 
                (๑) ค่าตอบแทน  แยกเป็น 
                       ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไป 
แล้ว     -   บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๒. ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้ ๙๓,๖๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    90,6๐๐    บาท  
คงเหลือ 3,0๐๐   บาท 
                       ๓. เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท คงเหลือ 
๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๔. เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  2,283  บาท  
คงเหลือ 17,717  บาท 
                 (๒) ค่าใช้สอย  แยกเป็น 
                       ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น 
                           - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ฯ  ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  8,000  บาท   
คงเหลือ 42,๐๐๐ บาท 
                           - ค่าจัดท าแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายไว้ 120,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว         -    บาท   
คงเหลือ 120,๐๐๐ บาท 



      - ๒ - 
 
                       ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ 
๒๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  1,640 บาท คงเหลือ  23,360  บาท                                    
                       ๓. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท คงเหลือ 
๒๐,๐๐๐  บาท 
                 (๓) ค่าวัสดุ  แยกเป็น 
                         ๑. ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   19,920    บาท คงเหลือ 
80 บาท                            
                         ๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว   19,060  บาท  คงเหลือ   
940 บาท 
               ๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค  แยกเป็น 
                    (๑) ค่าไปรษณีย์ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 7,671 บาท  คงเหลือ 2,329  บาท 
                ๔. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น 
                 (๑) ค่าครุภัณฑ์  แยกเป็น 
                         ๑. ครุภณัฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว        -           บาท  
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท 
                         ๒. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจายไว้  ๖๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  61,000 บาท คงเหลือ 
๕๐๐  บาท  
                         ๓. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 5,900 
บาท  คงเหลือ 4,1๐๐  บาท  
                  (๒) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                         ( นางวชัรีย ์  พรหมด า ) 
                                                         นักวชิาการเงินและบัญชี  
                       
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ กองคลัง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 

ที ่นศ ๘๓๙๐๒ /                                            วันที่         ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง   รายงานแสดงผลการด าเนินงานกิจการที่กระท าไปแล้ว 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรใหญ่ 

อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
          ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุก
สามเดือน นั้น 

 บัดนี้ กองคลัง ขอรายงานแสดงผลการด าเนินงานของส่วนโยธา รอบสามเดือน ตั้งแต่วันทื่  ๑   กรกฎาคม 
๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. หมวดเงินเดือน แยกเป็น 
                ๑. เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๕๖๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๕๗,๗๐๖ บาท คงเหลือ 
๘,๒๙๔  บาท 
                ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งจ่ายไว้  ๕๕,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๙,๔๘๕ บาท คงเหลือ 
๓๕,๕๑๕  บาท 
                ๓. เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งจ่ายไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๒๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ  ๑๗,๕๐๐ 
บาท 
                ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้  ๑๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๘๒,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๓๑,๓๐๐ 
บาท 
                ๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้  ๔๗,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๙,๖๐๐ บาท คงเหลือ 
๗,๔๐๐  บาท 
          ๒. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  แยกเป็น 
                (๑) คา่ตอบแทน  แยกเป็น 
                       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๑๖,๘๐๐ บาท คงเหลือ  ๓๒๐๐  บาท 
                       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
-   บาท    คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๓. ค่าเช่าบ้าน  ตั้งจ่ายไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๗๑,๔๐๐  บาท  คงเหลือ ๓,๖๐๐ 
บาท 
                       ๔. เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๙,๗๘๗ บาท คงเหลือ 
๒๐,๒๑๓  บาท  
                       ๕. เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว       -       บาท  
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท 
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                (๒) ค่าใช้สอย  แยกเป็น 
                       ๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      -      บาท   
คงเหลือ   ๖๐,๐๐๐    บาท 
                       ๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ 
๒๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว          -         บาท คงเหลือ  ๒๕,๐๐๐   บาท                                    
                       ๓. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๙,๙๓๕ บาท คงเหลือ 
๑๐,๐๖๕  บาท 
                 (๓) ค่าวัสดุ  แยกเป็น 
                         ๑. ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   ๑,๗๖๐ บาท คงเหลือ 
๑๘,๒๔๐ บาท                            
                         ๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    -       บาท  คงเหลือ   
๑๐,๐๐๐  บาท 
                         ๓. ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว   ๑๙,๙๓๐   บาท  คงเหลือ   
๗๐  บาท 
                         ๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    ๘,๘๘๐   บาท  คงเหลือ   
๑๑,๑๒๐  บาท 
                ๓. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น 
                 (๑) ค่าครุภัณฑ์  แยกเป็น 
                         ๑. ครุภณัฑ์ส านักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๗,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   ๖,๘๐๐  บาท  คงเหลือ 
๒๐๐  บาท 
      ๒. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายไว้ ๙,๘๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    ๙,๖๐๐  บาท 
คงเหลือ ๒๐๐  บาท 
                   (๒) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น 
      ๑. โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านดอนโพธิ์ ตั้งจ่ายไว้  
๙๘,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ        -      บาท 
                         ๒. โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา หมู่ที่ ๒ บ้านบางพระ ตั้งจ่ายไว้ ๒๑๕,๑๐๐ บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ   ๒๕,๑๐๐  บาท 
                         ๓. โครงการปรับปรุงถนนสายภูมิพัฒน์ หมู่ที่ ๒ บ้านบางพระ ตั้งจ่ายไว้  ๒๓,๘๐๐ บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว 22,500 บาท คงเหลือ  1,300 บาท 
                         ๔. โครงการปรับปรุงถนนสายอ่าวค่าย – บางล าพู หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง ตั้งจ่ายไว้ ๙๖,๗๐๐  บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว  92,500 บาท คงเหลือ 4,200  บาท 
                         ๕. โครงการปรับปรุงถนนสาย คพต. หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๔๐๐ บาท  เบิกจ่ายไป
แล้ว 76,000   บาท คงเหลือ  4,๔๐๐  บาท 
                         ๖. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิน จากคลองเหมกจดถนนอ่าวโหนด (ต้นแค) หมู่ที่ ๔ 
บ้านหัวป่า ตั้งจ่ายไว้  ๑๖๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  156,000 บาท คงเหลือ   4,800  บาท 
                         ๗. โครงการปรับปรุงถนนสายปากอ่าว-บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๕ บ้านเชียรใหญ่ ตั้งจ่ายไว้ 
๖๑,๒๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   58,500  บาท คงเหลือ  2,7๐๐  บาท 
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                         ๘. โครงการปรับปรุงถนนสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖  บ้านหนองดือเล ตั้งจ่ายไว้ ๗๐,๙๐๐ 
บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   68,000  บาท คงเหลือ 2,๙๐๐    บาท 
                         ๙. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายมหาหึงส์ หมู่ที่ ๗ บ้านบางจันทร์ ตั้งจ่ายไว้ 
๒๒๘,๓๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   228,000  บาท คงเหลือ     ๓๐๐      บาท 
                        ๑๐. โครงการปรับปรุงถนนสายสังโฆ ๒ หมู่ที่ ๘ บ้านบางเลียบ ตั้งจ่ายไว้ ๑๖๒,๕๐๐  บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว    153,000 บาท คงเหลือ 9,๕๐๐   บาท 
                        ๑๑. โครงการปรับปรุงถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาแก้ววิเชียร ตั้งจ่ายไว้                 
๑๖๒,๕๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 153,000  บาท คงเหลือ   9,๕๐๐   บาท 
                        ๑๒. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยคลองแดน ๒ จดบ้านหน าหย่อม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองแดน 
ตั้งจ่ายไว้  ๑๖๒,๕๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   152,000 บาท คงเหลือ  ๑0,๕๐๐   บาท 
                        ๑๓. โครงการก่อสร้างรั้ว ราวกันตก ป้ายเตือน บริเวณถนนหนองดือเล หมู่ที่ ๖ บ้านหนองดือ
เล  ตั้งจ่ายไว้  ๗๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  75,000  บาท คงเหลือ          -          บาท 
                        ๑๔. โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเชียรใหญ่  ตั้งจ่ายไว้                 
๓๐๐,๐๐๐   บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  300,000 บาท คงเหลือ         -      บาท 
                        ๑๕. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ ๙ บ้านเขาแก้ววิเชียร ตั้งจ่ายไว้                 
๙๕,๕๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 95,500  บาท คงเหลือ        -      บาท 
               ๑๖. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลเชียรใหญ่ ตั้งจ่ายไว้ 
๙๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   94,500  บาท  คงเหลือ  500  บาท 
                         ๑๗. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/ขยายเขต ระบบเสียงตามสายภายใน
ต าบลเชียรใหญ่ ตั้งจ่ายไว้   ๙๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 95,000  บาท คงเหลือ       -      บาท 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                         ( นางวชัรีย ์  พรหมด า ) 
                                                         นักวชิาการเงินและบัญชี  
                       
                                                          
 


