
 

 

 

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

เรื่อง การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

……………………………………………… 
 

อาศัย อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
หมวด 1 ข้อ 5 (22) หมวด 4 ข้อ38 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ กองคลังองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหมากเขียบ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  8   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

                                      (ลงชื่อ)   แสวง  เชื้อทอง 

 (นายแสวง  เชื้อทอง) 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ที ่   ศก  73802/    วันที่   8   มกราคม  พ.ศ.2564 
เรื่อง   การจัดท าแผนการใช้เงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

เรื่องเดิม 

  ตามระเบียบ ๆ ก าหนดให้ก่อนการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องจัดท า
แผนการ ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ทุกสามเดือน นั้น 
  ข้อเท็จจริง 

  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินของแต่ละกอง 

ในช่วง ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖3) ของปีงบประมาณ ๒๕๖4 โดยได้จัดท าเป็นแผนการใช้

จ่ายเงิน รวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว    

ข้อระเบียบ 

  ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑ ข้อ ๕ (๒๒) หมวด ๔ ข้อ ๓๘ 

  ข้อเสนอ 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล   เห็นควรน าแผนการใช้ 

จ่ายเงินดังกล่าวประกาศในแผ่นประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล และเผยแพร่ในเว็บไซด์องค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมจัดส่ง แผนการใช้จ่ายเงินแก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล และเก็บ
รวบรวมเพ่ือเป็นหลักฐานการปฏิบัติ ตามระเบียบฯให้หน่วยตรวจสอบของจังหวัด และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้ตรวจสอบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                 จิราพร  พูลอ่อน 

(นางสาวจิราพร  พูลอ่อน) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



                 จริะศักดิ์  ปัญญาคม                                                     แสวง  เชื้อทอง   

           (นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม)                                                 (นายแสวง  เชื้อทอง)  

          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

แผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  

ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖3 

(รวมทุกแผนงาน) 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
ประมาณการค่าใช่จ่าย 

รวม เดือน ต.ค. เดือน พ.ย. เดือน ธ.ค. 

1 รายจ่ายงบกลาง 28,672.00 8,672.00 401,280.00  438,624.00 

2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 185,460.00 185,460.00 185,460.00 556,380.00 

3 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 885,255.00 887,475.00 945,035.00 2,717,765.00 

4 ค่าตอบแทน 50,500.00 59,500.00 83,000.00 193,000.00 

5 ค่าใช้สอย 17,700.00 328,090.78 361,880.05 707,670.83 

6 ค่าวัสด ุ - 9,080.00 184,125.00 193,205.00 

7 ค่าสาธารณูปโภค 86,446.26 98,319.36 72,608.54 257,374.16 

8 เงินอุดหนุน - 381,000.00 5,000.00 386,000.00 

9 ค่าครุภณัฑ ์ - - 137,800.00 137,800.00 

10 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - - - -                                                                                                    

11 รายจ่าย - - - - 

รวม 1,254,033.26 1,957,597.14 2,376,188.59 5,587,818.99 

 

หมายเหตุ 



............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

ลงชื่อ   จิราพร  พูลอ่อน                                            ลงชื่อ      จิระศักดิ์  ปัญญาคม    

   (นางสาวจิราพร  พูลอ่อน)                                                (นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง                          ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

                                                         รกัษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 


