
รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

1. งบด าเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ ๆ
    > โครงการเพิม่ประสิทธิภาพจิตอาสาพัฒนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1,000,000.00          -                   1,000,000.00       

เพือ่ด าเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน

2. งบเงนิอุดหนุน

2.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

   - อุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. 52,500.00              -                   52,500.00           

รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,052,500.00         -                  -                  1,052,500.00     

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระท าไปแล้ว

หน่วยงาน กองสวสัดิการสังคม



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

1. งบด าเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ ๆ

    > โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00             -                   100,000.00         

    > โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 300,000.00             -                   300,000.00         

รวมรายจ่ายงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 400,000.00           -                  -                  400,000.00        

รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข 1,452,500.00         -                  -                  -                  -                  1,452,500.00     



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว

เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า)

     - เงินเดือนพนักงาน 1,264,020.00          187,480.00         1,076,540.00       

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

     - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,400.00             -                   152,400.00         

     - เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,020.00                -                   7,020.00            
2. งบด าเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000.00              32,180.00           17,820.00           
   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 50,000.00              -                   50,000.00           
       > โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติเฉลิม 350,000.00             -                   350,000.00         
พระเกียรติ
ค่าวัสดุ

   - วัสดุส านักงาน 50,000.00              14,814.00        35,186.00           

   - วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000.00             -                300,000.00         

   - วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00              -                10,000.00           



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60

3. งบลงทุน
3.1  หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
   - ครุภัณฑ์ส านักงาน
     > ค่าจัดซ้ือเก้าอีน้ัง่ท างาน จ านวน 1 ตัว 5,000.00                -                   5,000.00            
     > ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จ านวน 2 หลัง 8,600.00                -                   8,600.00            
     > ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 1 หลัง 15,800.00              -                   15,800.00           
     > ค่าจัดซ้ือโต๊ะไม้ส านักงานขนาดใหญ่ จ านวน 1 ตัว 12,000.00              -                   12,000.00           
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     > ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล 21,000.00              -                   21,000.00           
     > ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 29,000.00              -                   29,000.00           
     > ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 34,000.00              -                   34,000.00           
จ านวน 2 เคร่ือง
     > ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 3,200.00                -                   3,200.00            
รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 2,404,040.00         -                  244,974.00        2,159,066.00     



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1. งบเงนิอุดหนุน
3.1 หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
  - อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000.00                -                   5,000.00            
รวมรายจ่ายงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 5,000.00               -                  -                  5,000.00           
รวมรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,409,040.00         -                  244,974.00        2,164,066.00     



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. งบด าเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
   - วัสดุส านักงาน 7,300.00                -                  7,300.00            
รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,300.00               -                  -                  7,300.00            



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2560 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 60 ถึง 1 เม.ย. 60 ถึง 1 ก.ค. 60 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
     > โครงการการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 30,000.00              -                   30,000.00           
     > โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 800,000.00             -                   800,000.00         
     > โครงการการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัว 100,000.00             -                   100,000.00         
เรือน ระดับชุมชน 
     > โครงการท้องถิน่ไทย ร่วมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว 50,000.00              -                   50,000.00           

     > โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 200,000.00             -                   200,000.00         
     > โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามพระราชด าริ 50,000.00              -                   50,000.00           
     > โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 200,000.00             -                   200,000.00         
     > โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 100,000.00             -                   100,000.00         
รวมรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,530,000.00         -                  -                  1,530,000.00     
รวมรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,537,300.00         -                  -                  1,537,300.00     

รวมรายจ่ายทั้งสิน้ 5,398,840.00         -                  244,974.00        5,153,866.00     


