
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
เรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

……………………………………… 
  
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  จึงประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ.2563 โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ ผู้สนสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง หรือทางเว็บไซต์http://www.yaplonglocal.go.th/ 
หรือทางโทรศัพท์ 0-4561-1313 ต่อ 15 หรือที่อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2563 

 

         (นายเสน่ห์    นามจันทรา) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
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