
รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ป 2563 ระหวางหมวด 1 ต.ค. 62 ถึง 1 ม.ค. 63 ถึง 1 เม.ย. 63 ถึง 1 ก.ค. 63 ถึง คงเหลือ

รายจาย 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

    - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 144,000.00            -                   144,000.00         

สวนทองถิ่น

คาใชสอย

   - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ

    > โครงการ "จังหวัดสะอาด" 300,000.00            -                   300,000.00         

    > โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู 900,000.00            355,000.00-         -                   545,000.00         

เพื่อการดําเนินงานทางดานสาธารณสุขในชุมชน

    > โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม 130,000.00            -                   130,000.00         

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณฯ

2. งบเงินอุดหนุน

2.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

   - อุดหนุนการดําเนินงานตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 140,000.00            -                   140,000.00         

รวมรายจายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,614,000.00         355,000.00-        -                   1,259,000.00     

รวมรายจายแผนงานสาธารณสุข 1,614,000.00         355,000.00-        -                   1,259,000.00     

องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ไดกระทําไปแลว

หนวยงาน กองสวัสดิการสังคม



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ป 2563 ระหวางหมวด 1 ต.ค. 62 ถึง 1 ม.ค. 63 ถึง 1 เม.ย. 63 ถึง 1 ก.ค. 63 ถึง คงเหลือ

รายจาย 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา และคาจางชั่วคราว

เงินเดือนพนักงาน (ฝายประจํา)

     - เงินเดือนพนักงาน 1,453,300.00          227,070.00         1,226,230.00      

     - เงินประจําตําแหนง 42,000.00              10,500.00          31,500.00          

     - คาตอบแทนพนักงานจาง 318,840.00            65,020.00          253,820.00         

     - เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000.00              4,835.00            19,165.00          

2. งบดําเนินงาน

2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

      - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 35,000.00          3,360.00            31,640.00          

      - เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00          -                   20,000.00          

คาใชสอย

   - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 150,000.00            18,000.00          132,000.00         

   - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ

       > คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา 100,000.00            12,560.00          87,440.00          

จักร

       > โครงการปนยิ้มสรางสุขผูสูงอายุตามรอยวิถีแหงความพอเพียง 400,000.00            -                   400,000.00         

       > โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา 400,000.00            202,520.00         197,480.00         

และคนพิการ

       > โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร- 300,000.00         -                   300,000.00         

ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

      - รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม 50,000.00              19,000.00          31,000.00          

คาวัสดุ

   - วัสดุสํานักงาน 100,000.00            -                   100,000.00         



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ป 2563 ระหวางหมวด 1 ต.ค. 62 ถึง 1 ม.ค. 63 ถึง 1 เม.ย. 63 ถึง 1 ก.ค. 63 ถึง คงเหลือ

รายจาย 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63

   - วัสดุงานบานงานครัว 500,000.00            -                500,000.00         

   - วัสดุคอมพิวเตอร 150,000.00            700.00              149,300.00         

   - วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000.00          55,320.00          24,680.00          

3. งบลงทุน

3.1 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

   - ครุภัณฑสํานักงาน

     > คาจัดซื้อเกาอี้นั่งทํางาน จํานวน 4 ตัว 14,000.00              -                   14,000.00          

     > คาจัดซื้อชั้นเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน 2 หลัง 9,000.00               -                   9,000.00            

     > คาจัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 4 ตู 18,000.00              -                   18,000.00          

     > คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 4 ตัว 18,000.00              -                   18,000.00          

     > คาจัดซื้อโตะทํางานไม จํานวน 1 ตัว 15,500.00              -                   15,500.00          

     > คาจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน 4 ตัว 19,200.00              -                   19,200.00          

     > คาจัดซื้อโตะเหล็กเสริมขางมีลอเลื่อน จํานวน 4 ตัว 12,000.00              -                   12,000.00          

   - ครุภัณฑคอมพิวเตอร

     > คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 22,000.00              -                   22,000.00          

     > คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000.00              -                   15,000.00          

1 เครื่อง

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

   - อุดหนุนการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด 5,000.00               -                   5,000.00            

รวมรายจายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 3,830,840.00         435,000.00        662,715.00        3,646,955.00     

รวมรายจายแผนงานสังคมสงเคราะห 3,830,840.00         435,000.00        662,715.00        3,646,955.00     



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ป 2563 ระหวางหมวด 1 ต.ค. 62 ถึง 1 ม.ค. 63 ถึง 1 เม.ย. 63 ถึง 1 ก.ค. 63 ถึง คงเหลือ

รายจาย 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

   - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 500,000.00            45,834.00          454,166.00         

รวมรายจายงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 500,000.00           -                   45,834.00         454,166.00        

รวมรายจายแผนงานเคหะและชุมชน 500,000.00           -                   45,834.00         454,166.00        

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ

     > โครงการการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัว 50,000.00              -                   50,000.00          

     > โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 50,000.00              -                   50,000.00          

     > โครงการสภาเด็กและเยาวชน 30,000.00              -                   30,000.00          

     > โครงการจัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุมอาชีพ 1,200,000.00          -                   1,200,000.00      

     > โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมประชาชนในตําบลลาดหญา 100,000.00            -                   100,000.00         

รวมรายจายสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 1,430,000.00         -                   -                   1,430,000.00     

รวมรายจายแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 1,430,000.00         -                   -                   1,430,000.00     

แผนงานการเกษตร

1. งบดําเนินงาน

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000.00            -                   100,000.00         



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต รายจาย ตั้งแต งบประมาณ
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รายจาย 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63

1.2 หมวดคาสาธารณูปโภค

คาสาธารณูปโภค

    - คาไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 2 สถานี 600,000.00            258,057.52         341,942.48         

รวมรายจายงานสงเสริมการเกษตร 700,000.00           -                   301,887.52        441,942.48        

รวมรายจายแผนงานการเกษตร 700,000.00           -                   301,887.52        441,942.48        

แผนงานงบกลาง

1.รายจายงบกลาง

   1.1 หมวดงบกลาง

      1.1.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,400,000.00          2,030,400.00      6,369,600.00      

      1.1.2 เบี้ยยังชีพผูพิการหรือทุพพลภาพ 2,700,000.00          579,200.00         2,120,800.00      

      1.1.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 72,000.00              15,000.00          57,000.00          

รวมรายจายแผนงานงบกลาง 11,172,000.00       -                   2,624,600.00     8,547,400.00     

รวมรายจายทั้งสิ้น 18,746,840.00       80,000.00         3,589,202.52     15,325,297.48    


	กองสวัสดิการสังคม

