
ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม  - มีนาคม)
ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส ที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน )

ช่วงเวลาที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่ง
ล าดับ หน่ยงาน จ านวน(บาท) ต้องเร่ิมจัดหา จ านวน จ านวน มอบของ/

ที่ เจา้ของเงิน ตามแผน (บาท) บาท งานงวด
สุดท้าย

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 876,220.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64 602,523.13 273,696.87 ก.ย 64
2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 80,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,340.00 75,660.00 ก.ย 64
3 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

 - โครงการศึกษาดูงาน ฯ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 136,000.00          ม.ค. 63 - ก.ย. 64 0.00 136,000.00 ก.ย 64 โอนลด
 - โครงการเลือกต้ัง ส.อบต.และนายก อบต. งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 300,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64 0.00 300,000.00 ก.ย 64

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 150,000.00          ต.ค. 63 - ก.ย. 64 118,722.90 31,277.10 ก.ย 64
5 วัสดุส านักงาน งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             70,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 33,900.00 36,100.00 ก.ย 64
6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             20,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,365.00 8,635.00
7 วัสดุงานบ้านงานครัว งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             20,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 0.00 20,000.00 ก.ย 64
8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 8,900.00 21,100.00 ก.ย 64
9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ           350,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 166,641.60 183,358.40 ก.ย 64
10 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,960.00 25,040.00
11 วัสดุการเกษตร งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             10,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 0.00 10,000.00 ก.ย 64
12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             10,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 0.00 10,000.00 ก.ย 64
13 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,960.00 25,040.00 ก.ย 64
14 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             40,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,000.00 34,000.00 ก.ย 64
15 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             20,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 20,000.00 0.00 ก.ย 64
16 ครุภัณฑ์ส านักงาน ก.ย 64

 - ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 11,000.00            ม.ค. 64 - ก.ย 64 9,800.00 1,200.00 ก.ย 64
 - พัดลมชนิดติดผนัง  จ านวน  3 ตัว งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 4,500.00             ม.ค. 64 - ก.ย 64 3,570.00 930.00 ก.ย 64
 - โต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ 16,000.00            ม.ค. 64 - ก.ย 64 12,000.00 4,000.00 ก.ย 64

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

ข้อมูล ณ วันที่     5   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2564 

แหล่งเงิน หมายเหตุรายการ/จ านวน(หน่วย)



ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม  - มีนาคม)
ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส ที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน )

ช่วงเวลาที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่ง
ล าดับ หน่ยงาน จ านวน(บาท) ต้องเร่ิมจัดหา จ านวน จ านวน มอบของ/

ที่ เจา้ของเงิน ตามแผน (บาท) บาท งานงวด
สุดท้าย

17 ครุภัณฑ์คโฆษณาและเผยแพร่
 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ             25,300.00 ม.ค. 64 - ก.ย 64 15,800.00 9,500.00 ก.ย 64

18 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 -ตู้เย็น จ านวน 1 ตู้ งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ              9,000.00 ม.ค. 64 - ก.ย 64 8,490.00 510.00 ก.ย 64
 -เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 เคร่ือง งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ              9,500.00 ม.ค. 64 - ก.ย 64 8,500.00 1,000.00 ก.ย 64

19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 -จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว งานบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณ              2,800.00 เม.ย 64 - ก.ย 64 2,700.00 100.00 ก.ย 64 โอนเพิ่ม

20 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 850.00 29,150.00 ก.ย 64
21 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ           100,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 74,540.00 25,460.00
22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2,000.00 28,000.00 ก.ย 64
23 วัสดุส านักงาน งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ 50,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64 49,917.50 82.50 ก.ย 64
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ 30,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,000.00 26,000.00 ก.ย 64
25 ครุภัณฑ์ส านักงาน

 - ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด จ านวน 3 หลัง งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ 16,500.00            ม.ค. 64 - ก.ย. 64 14,700.00 1,800.00 ก.ย 64
 - ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จ านวน 4 หลัง งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ 16,000.00            ม.ค. 64 - ก.ย. 64 15,600.00 400.00 ก.ย 64
 - เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ 1,500.00             ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,400.00 100.00 ก.ย 64

26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 -เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot matrix Printer งานบริหารงานคลัง เงินงบประมาณ             22,000.00 เม.ย 64 - ก.ย 64 21,800.00 200.00 ก.ย 64 โอนเพิ่ม

27 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. การรักษาความสงบภายใน เงินงบประมาณ             10,000.00 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 10,000.00 ก.ย 64
28 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัติราชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

 -โครงการฝึกทบทวนชุดปฏบิัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าต าบล การรักษาความสงบภายใน เงินงบประมาณ             30,000.00 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 30,000.00 ก.ย 64

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

ข้อมูล ณ วันที่     5   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2564 

รายการ/จ านวน(หน่วย) แหล่งเงิน



ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม  - มีนาคม)
ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส ที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน )

ช่วงเวลาที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่ง
ล าดับ หน่ยงาน จ านวน(บาท) ต้องเร่ิมจัดหา จ านวน จ านวน มอบของ/

ที่ เจา้ของเงิน ตามแผน (บาท) บาท งานงวด
สุดท้าย

29 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา เงินงบประมาณ             15,000.00 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 15,000.00 ก.ย 64
30 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการศึกษา เงินงบประมาณ           823,680.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 565,284.34 258,395.66 ก.ย 64
31 ค่าครุภัณฑ์

 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV งานการศึกษา เงินงบประมาณ              3,300.00 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 3,300.00 ก.ย 64 โอนลด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  - เคร่ืองพิมพ์ (Printer) จ านวน 1 เคร่ือง งานการศึกษา เงินงบประมาณ              2,600.00 เม.ย 64-30 ก.ย 64 2,500.00 100.00 โอนเพิ่ม
 - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ฯ งานการศึกษา เงินงบประมาณ              8,600.00 เม.ย 64-30 ก.ย 64 8,400.00 200.00 โอนเพิ่ม

32 งานโครงการ ฯ

 -โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2564 งานสาธารณสุข เงินงบประมาณ             60,000.00
ม.ค. 64 - ก.ค. 64 55,000.00 5,000.00 ก.ค 64

 - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งานสาธารณสุข เงินงบประมาณ             30,000.00 ม.ค. 64 - ก.ค. 64 25,400.00 4,600.00 ก.ค 64
 - โครงการก าจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน งานสาธารณสุข เงินงบประมาณ             20,000.00 ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 20,000.00 ก.ย 64
 - โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานสาธารณสุข เงินงบประมาณ             20,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 0.00 20,000.00 ก.ย 64

28 งานโครงการ ฯ
 - โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ งานสังคมสงเคราะห์ เงินงบประมาณ             50,000.00 เม.ย 64 0.00 50,000.00 เม.ย 64

33 งานโครงการ ฯ
 - โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฯ ประจ าปี 2563 งานกีฬาและนันทนาการ เงินงบประมาณ           110,000.00 ม.ค. 64 - มี.ค. 64 0.00 110,000.00 มี.ค 64
 - โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานสร้างความเข็มแข็ง เงินงบประมาณ             20,000.00 ม.ค 64 - ก.ย 64 0.00 20,000.00 ก.ย 64

34 วัสดุกีฬา งานกีฬาและนันทนาการ เงินงบประมาณ             80,000.00 ม.ค. 64 - มี.ค. 64 0.00 80,000.00 มี.ค 64
35 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ           200,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,000.00 199,000.00 ก.ย 64
36 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ           200,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 92,500.00 107,500.00 ก.ย 64
37 วัสดุส านักงาน แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 13,000.00 17,000.00 ก.ย 64

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..................................................ตรวจถูกต้อง
        (   นางสาวสุธาสินี   ใจหาญ    )         (    นายคมกริช        ธงยศ    )          (   นางวรรณิตา   ยอดมงคล  )
                นักวิชการพัสดุ               ผู้อ านวยการกองคลัง        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

ข้อมูล ณ วันที่     5   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2564 

รายการ/จ านวน(หน่วย) แหล่งเงิน หมายเหตุ



ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม  - มีนาคม)
ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส ที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน )

ช่วงเวลาที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่ง
ล าดับ หน่ยงาน จ านวน(บาท) ต้องเร่ิมจัดหา จ านวน จ านวน มอบของ/

ที่ เจา้ของเงิน ตามแผน (บาท) บาท งานงวด
สุดท้าย

38 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ           100,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 4,975.00 95,025.00 ก.ย 64
39 วัสดุก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ           100,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,255.00 84,745.00 ก.ย 64
40 วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ             30,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 2,600.00 27,400.00 ก.ย 64
41 วัสดุอื่น แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 30,000.00            ต.ค. 63 - ก.ย. 64 850.00 29,150.00 ก.ย 64
42 ครุภัณฑ์ส านักงาน

 - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (Inverter) แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ             29,700.00 ม.ค. 64 - ส.ค. 64 23,990.00 5,710.00 ส.ค 64
43 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ             17,000.00 ม.ค. 64 - ส.ค. 64 16,900.00 100.00 ส.ค 64
  - เคร่ืองพิมพ์ (Printer) จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ              2,600.00 ม.ค. 64 - ส.ค. 64 2,500.00 100.00 ส.ค 64
 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ              2,500.00 ม.ค. 64 - ส.ค. 64 2,400.00 100.00 ส.ค 64
 - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ฯ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ              4,300.00 ม.ค. 64 - ส.ค. 64 4,200.00 100.00 ส.ค 64

44 ครุภัณฑ์การเกษตร
 - เคร่ืองสุบน้ าแบบจม (ซัมเมิรส์) แผนงานพาณิชย์ เงินงบประมาณ           100,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 42,300.00 57,700.00 ก.ย 64
 - เคร่ืองสุบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 2 เคร่ือง แผนงานพาณิชย์ เงินงบประมาณ             22,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 18,000.00 4,000.00 ก.ย 64

45 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมจากหน้าโรงเรียน
กุดฉิมวิทยาคถึงหน้าบ้านนางกนกเลข วระศิลป์ หมู่  2 แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 57,120.00            ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 57,120.00 ก.ย 64
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ต่อจาก
หน้าบ้านนางกนกเลข วรศิลป์  หมู่ 2  บ้านกุดฉิมพัฒนา แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 83,000.00            ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 83,000.00 ก.ย 64

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

ข้อมูล ณ วันที่     5   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2564 

รายการ/จ านวน(หน่วย) แหล่งเงิน



ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ไตรมาส ที่ 2 (มกราคม  - มีนาคม)
ไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
ไตรมาส ที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน )

ช่วงเวลาที่ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ก าหนดส่ง
ล าดับ หน่ยงาน จ านวน(บาท) ต้องเร่ิมจัดหา จ านวน จ านวน มอบของ/

ที่ เจา้ของเงิน ตามแผน (บาท) บาท งานงวด
สุดท้าย

 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จาก
หน้าบ้านนายสมัชชา  ไปวัดป่าศาสดาราม หมู่ 2   แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 465,670.00          ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 465,670.00 ก.ย 64
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  สายที่ 1
บ้านสร้างแห่ หมู่  3 แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 255,630.00          ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 255,630.00 ก.ย 64

46 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์)
หมู่  4  บ้านสร้างแห่ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 218,920.00          ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 218,920.00 ก.ย 64
 - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับผิวถนนคอนกรีต (แอสฟัลท์)
หมู่  5 บ้านกุดฉิมน้อย แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 218,920.00          ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 218,920.00 ก.ย 64
 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวทางเดิม
หมู่  7  บ้านดงเจริญ แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 334,920.00          ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 334,920.00 ก.ย 64
 - โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ 2  บ้านกุดฉิมพัฒนา แผนงานพาณิชย์ เงินงบประมาณ 69,820.00            ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 69,820.00 ก.ย 64
 - โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ 1  บ้านกุดฉิมกลาง แผนงานพาณิชย์ เงินงบประมาณ 70,500.00            มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 0.00 70,500.00 ก.ย 64 โอนเพิ่ม
 - โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่  3  บ้านสร้างแห่ แผนงานพาณิชย์ เงินงบประมาณ 70,500.00            มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 0.00 70,500.00 ก.ย 64 โอนเพิ่ม

47 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 -โครงการจัดซ้ือดินลูกรัง พร้อมเกลดเกล่ีย แผนงานเคหะและชุมชน เงินงบประมาณ 207,720.00          ม.ค. 64 - ก.ย. 64 0.00 207,720.00 ก.ย 64

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม

ข้อมูล ณ วันที่     5   เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2564 

รายการ/จ านวน(หน่วย) แหล่งเงิน หมายเหตุ


