
 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่ส่วนการคลัง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 

ที่ นศ ๘๓๙๐๒ /                                          วันที ่  ๕  เมษายน   ๒๕๕๖ 
เรื่อง   รายงานแสดงผลการดําเนินงานกิจการที่กระทําไปแล้ว 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่
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 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เพื่อเสนอผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
ประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุก
สามเดือน นั้น 

 บัดนี้ ส่วนการคลัง ขอรายงานแสดงผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอบสาม
เดือน ต้ังแต่วันทื่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.งบกลาง แยกเป็น 
             (๑) เงินสมทบประกันสังคม ต้ังจ่ายไว้๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว๑๕,๗๕๐ บาท คงเหลือ๓๔,๒๕๐ 
บาท 
             (๒) เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ต้ังจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐  บาท  
             (๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ต้ังจ่ายไว้ ๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐บาท        
             (๔) เงินสํารองจ่าย ต้ังจ่ายไว้ ๒๔๕,๖๖๖ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๑๐๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓๗,๖๖๖ 
บาท 
             (๕) รายจ่ายตามข้อผูกพัน แยกเป็น 
                     ๑. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต้ังจ่ายไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
๑๙,๔๖๐ บาท คงเหลือ ๑๑๐,๕๔๐ บาท 
                     ๒. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ต้ังจ่ายไว้ ๓๐,๓๘๔ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
๓๐,๓๘๔  บาท คงเหลือ      -        บาท 
                     ๓. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเชียรใหญ ่ต้ังจ่ายไว้ ๑๖๐,๙๖๕  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
-    บาท คงเหลือ ๑๖๐,๙๖๕  บาท  
             (๖) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๘,๐๔๕ บาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว ๑๐๘,๐๔๕ บาท คงเหลือ    -   บาท 
 ๒. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจาํ  แยกเป็น 
             (๑) เงินเดือนฝ่ายการเมือง  แยกเป็น 
                     ๑. เงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังจ่ายไว้ ๔๙๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๔๗,๙๒๐ บาท คงเหลือ 
๒๔๘,๐๘๐ บาท  
                     ๒. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ต้ังจ่ายไว้ ๓๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
๑๙,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙,๒๐๐  บาท 
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                      ๓. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ต้ังจ่ายไว้ ๓๘,๔๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๙,๒๐๐ 
บาท คงเหลือ  ๑๙,๒๐๐ บาท 
                      ๔. เงินค่าตอบแทนเลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังจ่ายไว้ ๘๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
๔๑,๒๘๐ บาท คงเหลือ ๔๘,๓๒๐  บาท 
                       ๕. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายไว้ ๑,๙๕๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว ๘๘๗,๑๐๒  บาท คงเหลือ  ๑,๐๗๐,๘๙๘  บาท  
               (๒) เงินเดือนฝ่ายประจํา   แยกเป็น 
                       ๑. เงินเดือนพนักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๗๘,๙๔๙ บาท คงเหลือ 
๙๒๑,๐๕๑  บาท 
                       ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ต้ังจ่ายไว้  ๒๖๐,๐๐๐  บาท เบิกจา่ยไปแล้ว ๑๑๗,๔๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๔๒,๖๐๐  บาท 
                       ๓. เงินประจําตําแหน่ง ต้ังจ่ายไว้  ๔๒,๐๐๐   บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๒๑,๐๐๐  บาท คงเหลือ 
๒๑,๐๐๐  บาท  
                       ๔. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 
                       ๕. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายไว้ ๑๕๗,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๓,๖๐๐  บาท คงเหลือ 
๘๓,๔๐๐  บาท 
                       ๖. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๕,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๓๔,๔๐๐ บาท
คงเหลือ ๗๐,๖๐๐  บาท 
            ๓. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด ุ แยกเป็น 
                (๑) ค่าตอบแทน  แยกเป็น 
                       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายไว้ 
๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      -  บาท   คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐   บาท 
                       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
-   บาท    คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๓. ค่าเช่าบ้าน  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๗๓,๖๕๐  บาท  คงเหลือ 
๑๒๖,๓๕๐ บาท 
                       ๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังจ่ายไว้  ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๖,๙๖๐  บาท 
คงเหลือ ๘,๐๔๐  บาท  
                       ๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ต้ังจ่ายไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๓๔,๓๙๑  บาท  
คงเหลือ ๑๕,๖๐๙  บาท 
                 (๒) ค่าใช้สอย  แยกเป็น 
                       ๑. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ต้ังจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐๔,๔๒๖  บาท  
คงเหลือ ๙๕,๕๗๔ บาท 
                       ๒. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๖,๘๗๐      
บาท  คงเหลือ  ๓๓,๑๓๐  บาท 
                       ๓. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  แยกเป็น 
                           ๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ต้ังจ่ายไว้ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐,๑๕๔.๗๕  บาท 
คงเหลือ  ๗๘๙,๘๔๕.๒๕ บาท 
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                      ๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ  ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว     -        บาท   
คงเหลือ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
                           ๓. ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมสนับสนนุกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไป
แล้ว      -     บาท   คงเหลอื  ๕๐,๐๐๐  บาท 
                           ๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ – การจ้าง ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว       -      บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท 
        ๕. ค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ระดับตําบล ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐   
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว      -      บาท   คงเหลือ ๒๐,๐๐๐   บาท 
                           ๖. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๐๐๐  
บาท  คงเหลือ  ๔๘,๐๐๐  บาท 
                           ๗. ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณี ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
๒๐,๐๐๐ บาท  คงเหลือ       -     บาท 
                           ๘. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
-      บาท คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
                           ๙. ค่าใช้จ่ายในการจดัต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ต้ัง
จ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๕,๒๐๐ บาท คงเหลือ  ๔,๘๐๐   บาท 
                           ๑๐. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไป
แล้ว    -      บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท 
                           ๑๑. คา่ใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขอื่น ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว       -      บาท  
คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
                           ๑๒. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬา ต้ังจ่ายไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -  
บาท  คงเหลือ ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
                           ๑๓. คา่ใช้จ่ายในการปฏิบัติการร่วมโครงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและสาย
ตรวจเฝ้าระวังภัย ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      -      บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท 
                           ๑๔. คา่ใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัตามรายการต่าง ๆ  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๔,๗๙๐ บาท  คงเหลือ ๑๔๕,๒๑๐ บาท 
                           ๑๕. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไป 
-        บาท คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐   บาท 
                           ๑๖. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   
๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ     -         บาท 
                           ๑๗. คา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐   
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๒,๐๐๐  บาท  คงเหลือ ๓๘,๐๐๐ บาท 
                           ๑๘. คา่ใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.เชียรใหญ ่ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไป
แล้ว        -     บาท  คงเหลอื  ๕๐,๐๐๐    บาท 
                           ๑๙. คา่ใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไป
แล้ว      -        บาท  คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท 
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                           ๒๐. คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๔๐,๓๑๙ บาท  คงเหลือ  ๕๙,๖๘๑  บาท 
                           ๒๑. คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่เยาวชนและประชาชน ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว       -       บาท  คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท 
                           ๒๒. คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการคลนิิกกฎหมาย ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว     -     บาท  คงเหลือ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
                           ๒๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังจ่ายไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่าย
ไปแล้ว  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ       -        บาท 
                           ๒๔. คา่ใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ต้ังจ่ายไว้  
๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว       -        บาท  คงเหลอื ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
                         ๔. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท คงเหลอื 
๒๐,๐๐๐  บาท 
                 (๓) ค่าวัสดุ  แยกเป็น 
                         ๑. ค่าวัสดุสํานักงาน ต้ังจ่ายไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๑,๖๘๐ บาท คงเหลือ 
๖๘,๓๒๐ บาท   
                         ๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๘,๐๘๐ บาท   คงเหลือ 
๑,๙๒๐ บาท 
                         ๓. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๐๐๐ บาท   คงเหลอื 
๗,๐๐๐  บาท 
                         ๔. ค่าอาหารเสริมนม ต้ังจ่ายไว้  ๓๕๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว       -       บาท คงเหลือ      
๓๕๐,๐๐๐ บาท 
                         ๕. ค่าวัสดุก่อสร้าง ต้ังจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    -      บาท 
คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท  
                         ๖. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว         -    บาท   
คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท 
                         ๗. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต้ังจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๕,๑๐๐ บาท  
คงเหลือ ๒๗๔,๙๐๐ บาท     
                         ๘. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ต้ังจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว       -  บาท   
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐  บาท    
                         ๙. ค่าวัสดุการเกษตร ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      -     บาท  คงเหลือ      
๕๐,๐๐๐ บาท 
                        ๑๐. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ต้ังจ่ายไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    -  บาท   
คงเหลือ ๑๕,๐๐๐  บาท 
                        ๑๑. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ต้ังจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว       -        บาท  คงเหลอื   
๕๐,๐๐๐  บาท     
                        ๑๒. ค่าวัสดุกีฬา ต้ังจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    -    บาท  คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                        ๑๓. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว        -       บาท  คงเหลือ   
๓๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 



       - ๕ - 
             

 ๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค  แยกเป็น 
                    (๑) ค่าไฟฟ้า แยกเป็น 
                       - ค่าไฟฟ้าของสํานักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑๑๔,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๒,๒๖๐.๑๐    บาท  
คงเหลือ ๕๑,๗๓๙.๙๐  บาท 
                       - ค่าไฟฟ้าสําหรับเครื่องสูบน้ํา ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   -     บาท  คงเหลือ 
๔๐,๐๐๐ บาท 
                 (๒) ค่าน้ําประปา ต้ังจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๑๒ บาท  คงเหลือ ๔,๒๘๘  บาท 
                 (๓) ค่าโทรศัพท์ ต้ังจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๑๙๒.๔๓  บาท  คงเหลอื 
๑๒,๘๐๗.๕๗ บาท 
                 (๔) ค่าไปรษณย์ี ต้ังจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -   บาท  คงเหลือ ๕,๐๐๐  บาท 
                 (๕) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ต้ังจ่ายไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจา่ยไปแล้ว ๔๓,๘๐๗.๘๗  บาท  
คงเหลือ ๗๖,๑๙๒.๑๓ บาท 
                ๕. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง แยกเป็น 
                 (๑) ค่าครุภัณฑ์  แยกเป็น 
                         ๑. ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๕๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว        -           บาท  
คงเหลือ   ๒๐,๕๐๐  บาท 
                         ๒. ครุภัณฑ์อ่ืน ต้ังจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว   -   บาท  คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท 
                         ๓. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท  
คงเหลือ ๒๐,๐๐๐  บาท  
                  (๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 
               ๖. หมวดเงินอุดหนุน แยกเปน็ 
                  (๑) เงินอุดหนุนส่วนราชการ แยกเป็น 
                         ๑. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ต้ังจ่ายไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๒๙,๙๔๘ บาท 
คงเหลือ  ๒๑๐,๐๕๒  บาท 
                         ๒. อุดหนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ต้ังจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว      -     บาท   
คงเหลือ  ๕,๐๐๐ บาท 
                         ๓. อุดหนุนกิจกรรมมาฆบูชา ต้ังจ่ายไว้ ๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๕,๐๐๐  บาท   
คงเหลือ      -       บาท   
                         ๔. อุดหนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต้ังจ่ายไว้ ๓,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  
-      บาท  คงเหลือ  ๓,๐๐๐  บาท     
                         ๕. อุดหนุนการจัดงานราชพิธี ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท    เบิกจ่ายไปแล้ว       -       บาท 
คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท     
                  (๒) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ แยกเป็น 
                         ๑. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน  ต้ังจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท   เบิกจ่ายไปแล้ว     -  บาท 
คงเหลือ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท      
                         ๒. อุดหนุนโครงการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน ต้ังจ่ายไว้ ๒๗,๒๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
-    บาท คงเหลือ  ๒๗,๒๐๐  บาท    
 
 
 
 



- ๖ - 
 
                ๗. หมวดรายจ่ายอื่น ต้ังจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  -   บาท  คงเหลือ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
                                                         ( นางวัชรีย์   พรหมดํา ) 
                                               นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
                                                           ผู้อํานวยการกองคลัง 
                       
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่ส่วนการคลัง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 

ที่ นศ ๘๓๙๐๒ /                                          วันที ่  ๕  เมษายน   ๒๕๕๖ 
เรื่อง   รายงานแสดงผลการดําเนินงานกิจการที่กระทําไปแล้ว 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่
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 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เพื่อเสนอผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
ประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุก
สามเดือน นั้น 

 บัดนี้ ส่วนการคลัง ขอรายงานแสดงผลการดําเนินงานของส่วนการคลัง รอบสามเดือน ต้ังแต่ วันทื่  
๑ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. หมวดเงนิเดือน แยกเป็น 
                ๑. เงินเดือนพนักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๕๓๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๖๔,๙๖๐ บาท คงเหลือ 
๒๖๘,๗๔๐  บาท 
                ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ต้ังจ่ายไว้  ๕๕,๔๔๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๐,๔๐๐ บาท คงเหลือ 
๓๕,๐๔๐  บาท 
                ๓ เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 
          ๒. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ  แยกเปน็ 
                (๑) ค่าตอบแทน  แยกเป็น 
                       ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
-   บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๒. ค่าเช่าบ้าน ต้ังจ่ายไว้ ๘๒,๘๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๔๑,๔๐๐  บาท  คงเหลือ ๔๑,๔๐๐ 
บาท 
                       ๓ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  -  บาท คงเหลือ 
๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๔. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ต้ังจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๑๗,๑๘๖  บาท  
คงเหลือ ๒,๘๑๔  บาท 
                 (๒) ค่าใช้สอย  แยกเป็น 
                       ๑. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  แยกเป็น 
                           - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ฯ  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๒,๙๐๐  บาท   
คงเหลือ ๗,๑๐๐ บาท 
                           - ค่าจัดทําแผนที่ภาษี ต้ังจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว         -    บาท   
คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 



      - ๒ - 
 
                       ๒. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังจ่ายไว้ 
๒๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๕,๑๘๐ บาท คงเหลือ  ๑๙,๘๒๐ บาท                                    
                       ๓. ค่าบํารุงรักษาและซอ่มแซม ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท คงเหลือ 
๒๐,๐๐๐  บาท 
                 (๓) ค่าวัสดุ  แยกเป็น 
                         ๑. ค่าวัสดุสํานักงาน ต้ังจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๖,๓๗๙.๐๕ บาท คงเหลือ 
๑๓,๖๒๐.๙๕ บาท                            
                         ๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๑๐,๖๒๐  บาท  คงเหลือ   
๙,๓๘๐  บาท 
             ๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค  แยกเป็น 
                    (๑) ค่าไปรษณย์ี ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๕๗๕ บาท  คงเหลือ ๗,๔๒๕  บาท 
                ๔. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง แยกเป็น 
                 (๑) ค่าครุภัณฑ์  แยกเป็น 
                         ๑. ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว        -           บาท  
คงเหลือ ๑๘,๐๐๐  บาท 
                         ๒. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๖,๐๔๐  
บาท  คงเหลือ ๓,๙๖๐  บาท  
                  (๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
                                                         ( นางวัชรีย์   พรหมดํา ) 
                                              นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
                                                           ผู้อํานวยการกองคลัง 
                       
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่ส่วนการคลัง โทร/โทรสาร ๐-๗๕๗๖-๗๔๖๓ 

ที่ นศ ๘๓๙๐๒ /                                          วันที ่  ๕  เมษายน   ๒๕๕๖ 
เรื่อง   รายงานแสดงผลการดําเนินงานกิจการที่กระทําไปแล้ว 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียรใหญ ่
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 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด เพื่อเสนอผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
ประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบทุก
สามเดือน นั้น 

 บัดนี้ ส่วนการคลัง ขอรายงานแสดงผลการดําเนินงานของส่วนโยธา รอบสามเดือน ต้ังแต่วันทื่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. หมวดเงนิเดือน แยกเป็น 
                ๑. เงินเดือนพนักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๕๖๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๐๘,๐๘๐ บาท คงเหลือ 
๓๕๗,๙๒๐  บาท 
                ๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  ต้ังจ่ายไว้  ๕๕,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๓,๑๖๐ บาท คงเหลือ 
๓๑,๘๔๐  บาท 
                ๓. เงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 
                ๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายไว้  ๑๑๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๒,๐๔๐ บาท คงเหลือ ๘๑,๙๖๐ 
บาท 
                ๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายไว้  ๔๕,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑,๙๖๐ บาท คงเหลอื 
๒๓,๐๔๐  บาท 
          ๒. หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ  แยกเปน็ 
                (๑) ค่าตอบแทน  แยกเป็น 
                       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว     -   บาท คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
                       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ่ายไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
-   บาท    คงเหลือ ๑๐,๐๐๐  บาท  
                       ๓. ค่าเช่าบ้าน  ต้ังจ่ายไว้ ๗๒,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว  ๓๓,๖๐๐  บาท  คงเหลือ ๓๘,๔๐๐ 
บาท 
                       ๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังจ่ายไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจา่ยไปแล้ว ๙,๙๔๗ บาท คงเหลอื 
๒๐,๐๕๓  บาท  
                       ๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ต้ังจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  ๑,๓๘๓  บาท  
คงเหลือ ๑๘,๖๑๗  บาท 
 



- ๒ - 
                 
                (๒) ค่าใชส้อย  แยกเป็น 
                       ๑. รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๐,๔๐๐  บาท   
คงเหลือ ๙,๖๐๐ บาท 
                       ๒. รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังจ่ายไว้ 
๒๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๕,๓๘๐  บาท คงเหลือ  ๑๙,๖๒๐ บาท                                    
                       ๓. ค่าบํารุงรักษาและซอ่มแซม ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ 
๑๕,๕๐๐  บาท 
                 (๓) ค่าวัสดุ  แยกเป็น 
                         ๑. ค่าวัสดุสํานักงาน ต้ังจ่ายไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว       -     บาท คงเหลือ 
๒๐,๐๐๐ บาท                            
                         ๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว    -       บาท  คงเหลือ   
๑๐,๐๐๐  บาท 
                         ๓. ค่าวัสดุก่อสร้าง ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว        -       บาท  คงเหลือ   
๒๐,๐๐๐  บาท 
                         ๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว        -       บาท  คงเหลือ   
๒๐,๐๐๐  บาท 
                ๓. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง แยกเป็น 
                 (๑) ค่าครุภัณฑ์  แยกเป็น 
                         ๑. ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังจ่ายไว้ ๑๕,๕๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว        -           บาท  
คงเหลือ ๑๕,๕๐๐  บาท 
      ๒. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ายไว้ ๓๑,๕๐๐  บาท เบิกจ่ายไปแล้ว      -   บาท คงเหลือ   
๓๑,๕๐๐  บาท 
                         ๓. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว ๗,๗๔๐ 
บาท  คงเหลือ ๒,๒๖๐  บาท 
                  (๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แยกเป็น 
      ๑. โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา สายบ้านนายสุทินจดหนองดือเล – มาบผักบุ้ง หมู่ที่ ๒ ต้ัง
จ่ายไว้ ๑๕๘,๘๐๐  บาท  เบกิจ่ายไปแล้ว       -      บาท คงเหลือ  ๑๕๘,๘๐๐ บาท 
                         ๒. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางอุบล หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง ต้ังจ่ายไว้ ๙๗,๗๐๐ บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว      -      บาท คงเหลือ  ๙๗,๗๐๐  บาท 
                         ๓. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายยอง จากสามแยกจดเหมืองส่งน้ํา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวป่า 
ต้ังจ่ายไว้  ๙๒,๘๐๐ บาท  เบกิจ่ายไปแล้ว     -        บาท คงเหลือ  ๙๒,๘๐๐  บาท 
                         ๔. โครงการปรับปรุงถนนสายภัควัม หมู่ที่ ๕ บ้านเชียรใหญ ่ต้ังจ่ายไว้ ๑๓๗,๒๐๐  บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว     -      บาท คงเหลือ ๑๓๗,๒๐๐  บาท 
                         ๕. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองดือเล ช่วงสะพานบางจันทร์ จด ถนนบางเลียบ หมู่ที ่๗ 
บ้านบางจันทร์ ต้ังจ่ายไว้ ๑๙๕,๔๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว       -    บาท คงเหลือ  ๑๙๕,๔๐๐   บาท 
                         ๖. โครงการปรับปรุงถนนสายขจร จากเขตตําบลไสหมาก –สายหนองดือเล หมู่ที่ ๖ ต้ังจ่ายไว้  
๑๙๕,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว       -    บาท คงเหลือ   ๑๙๕,๔๐๐  บาท 
                         ๗. โครงการปรับปรุงถนนสายสังโฆ ๑ จาก ทช นศ ๓๐๐๕ จดคลองเชียรใหญ่ หมู่ที่ ๘ ต้ังจ่าย
ไว้ ๘๗,๙๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว       -         บาท คงเหลือ  ๘๗,๙๐๐  บาท 
 



      - ๓ - 
                       
                         ๘. โครงการปรับปรุงถนนสายอโศก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาแก้ววิเชียร ต้ังจ่ายไว้ ๑๕๖,๓๐๐ บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว       -      บาท คงเหลือ ๑๕๖,๓๐๐    บาท 
                         ๙. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุทิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองแดน ต้ังจ่ายไว้ ๘๗,๙๐๐                
บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -     บาท คงเหลอื  ๘๗,๙๐๐    บาท 
                        ๑๐. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาแก้ววิเชียร ต้ังจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว                
-    บาท คงเหลือ ๙๕,๐๐๐ บาท 
                        ๑๑. โครงการขุดบุกเบิกเหมืองส่งน้ําสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้านเขาแก้ววิเชียร ต้ังจ่ายไว้                 
๙๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -      บาท คงเหลือ ๙๕,๐๐๐    บาท 
                        ๑๒. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําดับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบางจันทร์ ต้ังจ่ายไว้                 
๔๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท คงเหลือ  ๔๕,๐๐๐   บาท 
                        ๑๓. โครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านบางพระ ต้ังจ่ายไว้                 
๙๕,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท คงเหลือ ๙๕,๐๐๐  บาท 
                        ๑๔. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ที ่๓ บ้านเพิง ต้ังจ่ายไว้                 
๙๕,๕๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -      บาท คงเหลือ  ๙๕,๕๐๐   บาท 
                        ๑๕. โครงการติดต้ังป้ายสถานที่แนะนําเส้นทางสถานที่ในพื้นที่ตําบลเชียรใหญ ่ต้ังจ่ายไว้                 
๖๕,๕๐๐ บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว     -    บาท คงเหลือ ๖๕,๕๐๐  บาท 
               ๑๖. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา แบบเปิด-ปิด เหมืองส่งน้ําสายมิยาซาว่า หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
คลองแดน ต้ังจ่ายไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท  เบิกจา่ยไปแล้ว     -   บาท คงเหลอื ๙๕,๐๐๐ บาท 
                         ๑๗. โครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ําพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านบางจันทร์ ต้ังจ่ายไว้                 
๙๕,๐๐๐  บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว    -   บาท คงเหลือ   ๙๕,๐๐๐  บาท 
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
                                                         ( นางวัชรีย์   พรหมดํา ) 
                                               นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน 
                                                           ผู้อํานวยการกองคลัง 
                       
                                                          
 


