
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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

1. รายจายประจํา

1.1 หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา และคาจางชั่วคราว

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

     - เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.    556,320.00            139,080.00          417,240.00          

     - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก และรองนายก อบต . 48,000.00              12,000.00            36,000.00            

     - เงินเดือน/คาตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต. 48,000.00              12,000.00            36,000.00            

     - เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. 95,040.00              -                    95,040.00            

     - เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,500,360.00          327,570.00          1,172,790.00        

เงินเดือน (ฝายประจํา)
     - เงินเดือนพนักงาน 6,060,000.00          1,301,370.00        4,758,630.00        

     - เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 24,000.00              -                    24,000.00            

     - เงินประจําตําแหนง 312,000.00            84,000.00             78,000.00            318,000.00          

     - คาจางลูกจางประจํา 297,000.00            72,240.00            224,760.00          

     - คาจางพนักงานจาง 3,428,200.00          750,890.00          2,677,310.00        

     - เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง 300,000.00            74,410.00            225,590.00          

2.งบดําเนินการ

2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

      - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 2,150,000.00          111,400.00          2,038,600.00        

สวนทองถิ่น

      - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000.00              -                    80,000.00            

องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที่ไดกระทําไปแลว

หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล



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

      - คาเชาบาน 100,000.00            15,400.00            84,600.00            

      - เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 60,000.00              10,386.50            49,613.50            

คาใชสอย

      - รายจายเพื่อใหไดมาเพื่อบริการ

        > คาจางถายเอกสาร คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ ฯลฯ 1,054,000.00          84,000.00-             58,044.64            911,955.36          

      - รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 100,000.00            16,465.00            83,535.00            

      - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

        > คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 20,000.00              2,000.00             18,000.00            

หรือคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา

        > คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง 1,300,000.00          -                    1,300,000.00        

        > คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการ 150,000.00            19,292.00            130,708.00          

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน

        > โครงการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ- 400,000.00            -                    400,000.00          

บริหารงานของ อบต.ลาดหญา

        > คาใชจายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันสําคัญตาง ๆของราชวงศ 150,000.00            -                    150,000.00          

        > โครงการหนวยบริการเคลื่อนที่ อบต. ลาดหญา 140,000.00            -                    140,000.00          

       - รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 316,900.00            150.00               316,750.00          

คาวัสดุ

      - วัสดุสํานักงาน 120,000.00            840.00               119,160.00          

      - วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000.00              200,000.00           47,383.88            202,616.12          

      - วัสดุงานบานงานครัว 100,000.00            600.00               99,400.00            

      - วัสดุกอสราง 70,000.00              10,820.00            59,180.00            

      - วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000.00            -                    150,000.00          

      - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,117,700.00          200,000.00-           34,445.20            883,254.80          

      - วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000.00              -                    40,000.00            

      - วัสดุเครื่องแตงกาย 150,000.00            -                    150,000.00          

      - วัสดุคอมพิวเตอร 150,000.00            -                    150,000.00          

      - วัสดุอื่น 10,000.00              -                    10,000.00            
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2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค

      - คาไฟฟา 800,400.00            201,504.76          598,895.24          

      - คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 300,000.00            12,425.00            287,575.00          

      - คาบริการโทรศัพท 79,000.00              4,712.80             74,287.20            

      - คาบริการไปรษณีย 30,000.00              6,805.00             23,195.00            

      - คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,000.00            16,863.20            133,136.80          

3. งบลงทุน

3.1  หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

     - ครุภัณฑสํานักงาน 

        > คาจัดซื้อโตะทํางาน โครงสรางเหล็กเคลือบพีวีซี กันน้ํา 8,000.00               -                    8,000.00              

พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว

        > คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน 1 เครื่อง 40,200.00              -                    40,200.00            

        > คาจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค 4 ชั้น จํานวน 2 ใบ 8,400.00               -                    8,400.00              

        > คาจัดซื้อชุดประชุม จํานวน 1 ชุด 200,000.00            -                    200,000.00          

        > คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 6 ใบ 24,000.00              -                    24,000.00            

        > คาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต จํานวน 2 ใบ 15,200.00              -                    15,200.00            

        > คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร โครงสรางเปนเหล็กเคลื่อพีวีซี 3 ฟุต 4,200.00               -                    4,200.00              

จํานวน 1 ตัว

        > คาจัดโตะประชุมหนาสแตนเลส 42,000.00              -                    42,000.00            

        > คาจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด 10,000.00              -                    10,000.00            

        > คาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 1 เครื่อง 21,300.00              -                    21,300.00            

     - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

        > คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 22,000.00              -                    22,000.00            

        > คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1kVA จํานวน 1 เครื่อง 5,800.00               -                    5,800.00              

        > คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 30,000.00              -                    30,000.00            

สี จํานวน 2 เครื่อง
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        > คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 9,000.00               -                    9,000.00              

จํานวน 1 เครื่อง

     - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 250,000.00            -                    250,000.00          

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

     - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 4,500,000.00          1,050,000.00-         -                    3,450,000.00        

4. งบรายจายอื่น

4.1 หมวดรายจายอื่น

     - คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑฯ (สํารวจความพึงพอใจ) 30,000.00              -                    30,000.00            

5. งบเงินอุดหนุน

5.1 หมวดเงินอุดหนุน

     - อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

       > อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 40,000.00              40,000.00            -                     

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี

รวมรายจายงานบริหารทั่วไป 27,267,020.00       1,050,000.00-        3,508,587.98       22,708,432.02     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

     - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ

       > โครงการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต .ลาดหญา 50,000.00              -                    50,000.00            

       > โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น 100,000.00            -                    100,000.00          

ทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมรายจายงานวางแผนสถิติและวิชาการ 150,000.00           -                     -                    150,000.00          

รวมรายจายแผนงานบริหารงานทั่วไป 27,417,020.00       1,050,000.00-        3,508,587.98       22,858,432.02     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาตอบแทน

    - คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

       > คาปวยการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 120,000.00            -                    120,000.00          

คาใชสอย

    - รายจายเพื่อใหไดมาเพื่อบริการ 281,000.00            32,000.00            249,000.00          

3. งบลงทุน

3.1  หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

     - ครุภัณฑสํานักงาน 

        > คาจัดซื้อตูล็อกเกอรเหล็ก แบบ 8 ประตู 15,000.00              -                    15,000.00            

     - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

        > คาใชจายติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ 250,000.00            -                    250,000.00          

ราชการ

รวมรายจายงานการรักษาความสงบภายใน 666,000.00           -                     32,000.00           -                    -                    -                    634,000.00          
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ

       > โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 300,000.00            -                    300,000.00          

       > โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000.00              -                    50,000.00            

       > โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในดานการปองกันและบรรเทา 250,000.00            -                    250,000.00          

สาธารณภัยชุมชนเปนฐาน

       > โครงการฝกอบรมใหความรูดานการใชรถใชถนน 50,000.00              -                    50,000.00            

       > โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 60,000.00              -                    60,000.00            

ปใหมและสงกรานต

รวมรายจายงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 710,000.00           -                     -                    710,000.00          

รวมรายจายแผนงานรักษาความสงบภายใน 1,376,000.00         -                     32,000.00           1,344,000.00       

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา และคาจางชั่วคราว

เงินเดือนพนักงาน (ฝายประจํา)

     - เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2 อัตรา 556,246.00            136,570.00          419,676.00          

     - คาตอบแทนพนักงานจาง 169,978.00            42,300.00            127,678.00          

1. งบดําเนินงาน

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ



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

       > โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให 30,000.00              4,945.00             25,055.00            

เหมาะสมตามวัย

       > โครงการจัดกิจกรรมใหความรูแกผูปกครอง หัวขอความปลอดภัย 30,000.00              -                    30,000.00            

จากภัยรอบตัวเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม

       > โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 300,000.00            -                    300,000.00          

       > โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสําหรับเด็กและ 80,000.00              -                    80,000.00            

เยาวชน นักเรียน

คาวัสดุ

     - วัสดุกีฬา 90,000.00              90,000.00-             -                    -                     

2. งบลงทุน

2.1 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

คาครุภัณฑ

    - ครุภัณฑสํานักงาน

       > คาจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค 4 ชั้น 8,400.00               -                    8,400.00              

       > คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว 8,400.00               -                    8,400.00              

    - ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

       > คาจัดซื้อปมลมสายพาน 3HP 150 ลิตร รุน 2065-150 จํานวน 20,900.00              -                    20,900.00            

1 เครื่อง

    - ครุภัณฑคอมพิวเตอร

       > คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifucntion ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 15,000.00              -                    15,000.00            

สี จํานวน 1 เครื่อง

รวมรายจายงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,308,924.00         90,000.00-            183,815.00         1,035,109.00       

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. งบดําเนินการ

2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ



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

     > โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 306,010.00            62,700.00            243,310.00          

คาวัสดุ

   - คาอาหารเสริม (นม) 980,110.00            235,030.10          745,079.90          

4. งบเงินอุดหนุน

4.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

    - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 120,000.00            -                    120,000.00          

    - โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสุรสีห 115,000.00            114,954.00          46.00                  

    - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพป . ในเขตลาดหญา 1,780,000.00          437,000.00          1,343,000.00        

    - โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคายสุรสีห 220,500.00            220,500.00          -                     

รวมรายจายงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,521,620.00         -                     1,114,014.10       2,407,605.90       

รวมรายจายแผนงานการศึกษา 4,830,544.00         90,000.00-            1,297,829.10       3,442,714.90       

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

2. งบดําเนินการ

2.1หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาวัสดุ

  - วัสดุการเกษตร 100,000.00            32,200.00            67,800.00            

รวมรายจายงานสวนสาธารณะ 100,000.00           -                     32,200.00           67,800.00           

รวมรายจายแผนงานเคหะและชุมชน 100,000.00           -                     32,200.00           67,800.00           
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

1.งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ

       > โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนยเครือขายลาดหญา 50,000.00              -                    50,000.00            

       > โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต.ลาดหญา คัพ 300,000.00            -                    300,000.00          



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

       > โครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสรางความรูรักสามัคคี 180,000.00            -                    180,000.00          

ของเยาวชนและประชาชน

       > โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬาหมูบาน 90,000.00             -                    90,000.00            

2.งบเงินอุดหนุน

2.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

    - โครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 40,000.00              -                    40,000.00            

รวมรายจายงานกีฬาและนันทนาการ 570,000.00           90,000.00            -                    660,000.00          
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

1.งบดําเนินการ

1.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาใชสอย

    - รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

       > โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 500,000.00            -                    500,000.00          

แหลงการเรียนรู และการอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่น

       > โครงการเขารวมการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาปริวาส 50,000.00              -                    50,000.00            

การเขาอยูปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม

       > โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 50,000.00              -                    50,000.00            

       > โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 50,000.00              21,080.00            28,920.00            

       > โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต 500,000.00            -                    500,000.00          

       > โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ 50,000.00              -                    50,000.00            

รวมรายจายงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 1,200,000.00         -                     21,080.00           1,178,920.00       

รวมรายจายแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,250,000.00         -                     21,080.00           1,228,920.00       

แผนงานงบกลาง

1.รายจายงบกลาง

   1.1 หมวดงบกลาง

      1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 270,000.00            57,482.00            212,518.00          

      1.1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,300.00              -                    11,300.00            



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

      1.1.6 เงินสํารองจาย 100,000.00            -                    100,000.00          

      1.1.7 รายจายตามขอผูกพัน 450,000.00            107,000.00           -                    557,000.00          

      1.1.8 เงินชวยพิเศษ 120,000.00            -                    120,000.00          

   1.2 หมวดบําเหน็จ/บํานาญ

      1.2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 620,576.00            520,576.00          100,000.00          

รวมรายจายแผนงานงบกลาง 1,571,876.00         107,000.00          520,576.00         1,158,300.00       

รวมรายจายทั้งสิ้น 36,545,440.00       1,033,000.00-        5,412,273.08       -                    -                    -                    30,100,166.92     


	สำนักปลัด

