
รายการ งบประมาณ โอนเงนิ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2562 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 61 ถึง 1 ม.ค. 62 ถึง 1 เม.ย. 62 ถึง 1 ก.ค. 62 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 61 31 ม.ีค. 62 30 มิ.ย. 62 30 ก.ย. 62

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

1.งบบุคลากร

1.1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

   - เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 1,983,000.00         391,680.00         1,591,320.00       

   - เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00             10,500.00           31,500.00           

   - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 902,000.00            109,160.00         792,840.00         

   - เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 132,000.00            14,180.00           117,820.00         

2. งบด าเนินการ

2.1หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00             10,700.00           39,300.00           

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 170,000.00            29,847.27           140,152.73         

      - รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

        > ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ 120,000.00            20,404.00           99,596.00           

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน

   - รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 212,800.00            64,370.00           148,430.00         

ค่าวัสดุ

  - วัสดุส านักงาน 80,000.00             -                   80,000.00           

  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450,000.00            4,209.38            445,790.62         

  - วัสดุก่อสร้าง 200,000.00            -                   200,000.00         

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระท าไปแล้ว

หน่วยงาน กองช่าง
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  - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.00            -                   100,000.00         

  - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 41,500.00             -                   41,500.00           

  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00               -                   5,000.00            

  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00             -                   80,000.00           

  - วัสดุอืน่ ๆ 5,000.00               -                   5,000.00            

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค

  - ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000.00             2,996.62            9,003.38            
3. งบลงทุน

3.1 หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

     > ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 3,000,000.00         -                   3,000,000.00       

     > ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล 300,000.00            -                   300,000.00         

ภายนอกเพือ่ให้ได้ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 7,585,300.00        -                  -                  -                  -                   -                    6,927,252.73     

งานไฟฟ้าถนน

1. งบลงทุน

1.1 หมวดครุภัณฑ์ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

   - ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค
     > โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน (LED) บริเวณบ้านพักทหาร 250,000.00            -                   250,000.00         
พราน หมูท่ี ่2 -                   
     > โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน (LED) หมูท่ี ่1 500,000.00            -                   500,000.00         
     > โครงการติดต้ังเสาพร้อมโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ บริเวณทางหลวง 491,000.00            -                   491,000.00         
หมายเลข 3500 หมูท่ี ่4
รวมรายจ่ายงานไฟฟ้าถนน 16,711,600.00      -                  701,512.27        15,395,505.46    

รวมรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน 16,711,600.00      -                  701,512.27        15,395,505.46    
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน

1. งบลงทุน

1.1 หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

     - ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

        > โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสนามกีฬา 282,000.00            -                   282,000.00         

บ้านลาดหญ้า หมูท่ี ่1

        > โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณถนนบ้านทุง่นานางหรอก 498,000.00            -                   498,000.00         

        > โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน บริเวณส านักงานองค์การ- 20,000.00             -                   20,000.00           

บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า หมูท่ี ่4

        > โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณสนามกีฬา 485,000.00            -                   485,000.00         

        > โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 7 ป้าย 500,000.00            -                   500,000.00         

        > โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณโรงกรองประปา 3,880,000.00         -                   3,880,000.00       

บ้านจันอุย หมูท่ี ่5

        > โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 490,000.00            -                   490,000.00         

        > โครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมชัน้วาง เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ 350,000.00            -                   350,000.00         

บริเวณภายในอาคาร 77 ปี หลวงพ่อล าใย

        > โครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวางท่อเมนประปาบ้านหลุมมะกอก 500,000.00            -                   500,000.00         

        > โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม บริเวณบ้าน 450,000.00            -                   450,000.00         

พักรูปตัวยูหน้าแฟลต

     - ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

        > โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน บริเวณห้องกองคลัง 980,000.00            -                   980,000.00         

     - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

        > โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้าน 500,000.00            -                   500,000.00         

ท่าหวี เชือ่มทางหลวงหมายเลข 323 หมูท่ี ่4

        > โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายบ้านหนองแก หมูท่ี ่7 496,000.00            -                   496,000.00         
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        > โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างสวนสบาย บ้านหนองแก ม.7 496,000.00            -                   496,000.00         

        > โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศาลา 77 ปี หลวงพ่อล าใย 468,000.00            -                   468,000.00         

รวมรายจ่ายงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 10,395,000.00      -                  43,465.00          10,395,000.00    

รวมรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,395,000.00      -                  43,465.00          10,395,000.00    


