
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

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

1. รายจ่ายประจ า

1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

     - เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.    532,080.00             133,020.00         399,060.00         

     - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก และรองนายก อบต. 45,600.00              11,400.00           34,200.00           

     - เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต. 45,600.00              11,400.00           34,200.00           

     - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา นายก อบต. 90,720.00              -                   90,720.00           

     - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,432,680.00          312,810.00         1,119,870.00       

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)
     - เงินเดือนพนักงาน 2,880,262.00          535,800.00         2,344,462.00       
     - เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน (ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.) 84,000.00              21,000.00           63,000.00           
     - เงินประจ าต าแหน่ง ปลัด อบต. 84,000.00              21,000.00           63,000.00           
     - เงินประจ าต าแหน่ง รองปลัด อบต. 42,000.00              10,500.00           31,500.00           
     - เงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 42,000.00              3,500.00            38,500.00           
     - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 2,828,253.00          393,330.00         2,434,923.00       
     - เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 359,760.00             45,945.00           313,815.00         

2.งบด าเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
      - เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 1,580,000.00          -                   1,580,000.00       

      - ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 20,000.00              -                   20,000.00           

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระท าไปแล้ว

หน่วยงาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ
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      - ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 50,000.00              -                   50,000.00           

      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00             1,260.00            98,740.00           

      - ค่าเช่าบ้าน 100,000.00             8,100.00            91,900.00           

      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00              12,003.50           37,996.50           

ค่าใช้สอย
      - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาเพือ่บริการ

        > ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาสูบน้ า, ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ 1,047,000.00          58,768.24           988,231.76         

      - รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ
        > ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 100,000.00             -                   100,000.00         

        > ค่าเล้ียงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิน่หรือคณะกรรมการฯ 100,000.00             -                   100,000.00         

      - รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

        > ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 20,000.00              -                   20,000.00           

หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา

        > ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 1,000,000.00          -                   1,000,000.00       

        > ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ 300,000.00             42,590.00           257,410.00         

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน

        > โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพการ- 500,000.00             34,720.00           465,280.00         

บริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า

        > ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันส าคัญต่าง ๆ 500,000.00             445,371.30         54,628.70           

        > โครงการหน่วยบริการเคล่ือนที ่อบต. ลาดหญ้า 160,000.00             -                   160,000.00         
       - รายจ่ายเพือ่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

        > ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 174,100.00             61,955.18           112,144.82         

        > ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน่ ๆ 130,000.00             4,529.86            125,470.14         

ค่าวัสดุ
      - วัสดุส านักงาน 70,000.00              12,285.00           57,715.00           

      - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.00              -                   50,000.00           
      - วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000.00              1,819.00            68,181.00           

      - วัสดุก่อสร้าง 70,000.00              -                   70,000.00           
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      - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000.00             -                   150,000.00         
      - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,066,000.00          70,210.00           995,790.00         

      - วัสดุการเกษตร 20,000.00              -                   20,000.00           

      - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000.00              -                   40,000.00           
      - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000.00              -                   20,000.00           
      - วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000.00              -                   80,000.00           

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
      - ค่าไฟฟ้า 800,400.00             141,724.00         658,676.00         
      - ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 300,000.00             12,839.00           287,161.00         
      - ค่าบริการโทรศัพท์ 79,000.00              17,627.36           61,372.64           
      - ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000.00              2,817.00            27,183.00           

      - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,000.00              -                   50,000.00           
3. งบลงทุน
3.1  หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
     - ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 14,000.00              -                   14,000.00           
     - ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอีน้ัง่ท างาน จ านวน 2 ตัว 6,000.00                -                   6,000.00            
     - ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 22,000.00              -                   22,000.00           
     - ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 2 หลัง 11,000.00              -                   11,000.00           
     - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 53,000.00              -                   53,000.00           
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ จ านวน 2 เคร่ือง 42,000.00              -                   42,000.00           
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 2 เคร่ือง 58,000.00              -                   58,000.00           
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 6,600.00                -                   6,600.00            
จ านวน 2 เคร่ือง 
     - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 6,400.00                -                   6,400.00            
เคร่ือง
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ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
     - ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
       > ค่ากัน้ห้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาคาร 77 ปี 500,000.00             -                   500,000.00         
หลวงพอล าไย ณ บริเวณทีท่ าการอบต.ลาดหญ้า ม.4
     - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
       > ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 500,000.00             -                   500,000.00         

5. งบรายจ่ายอ่ืน
5.1 หมวดรายจ่ายอืน่
     - ค่าจ้างทีป่รึกษาซ่ึงไม่เกีย่วกับครุภัณฑ์ฯ (ส ารวจความพึงพอใจ) 30,000.00              -                   30,000.00           
     - ค่าลิขสิทธ์ิ Microsoft Terminal Service License 14,000.00              -                   14,000.00           
4. งบเงนิอุดหนุน

4.1 หมวดเงินอุดหนุน
     - อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ 45,000.00              -                   45,000.00           
การจ้างของ อปท. ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2560

รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไป 18,601,455.00       -                  2,556,529.44     16,044,925.56    
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รายจ่าย 31 ธ.ค. 59 31 มี.ค. 60 30 มิ.ย. 60 30 ก.ย. 60
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
     - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > โครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณาการของอบต.ลาดหญ้า 50,000.00              49,770.00           230.00               
       > โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิน่ 120,000.00             34,720.00           85,280.00           
ท้องถิน่และจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมรายจ่ายงานวางแผนสถิติและวิชาการ 170,000.00           -                  84,490.00          85,510.00          



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
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาเพือ่บริการ

       > ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือ่ดูแลรักษาทรัพย์ 204,000.00             34,000.00           170,000.00         

สินของ อบต.ลาดหญ้า

    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ 60,000.00              -                   60,000.00           
เทศกาลสงกรานต์ 
       > โครงการการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 100,000.00             -                   100,000.00         
       > ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 80,000.00              -                   80,000.00           
อาณาจักร
       > โครงการด าเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล 50,000.00              -                   50,000.00           
รวมรายจ่ายงานการรักษาความสงบภายใน 494,000.00           -                  34,000.00          460,000.00        
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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

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000.00              -                   50,000.00           
       > โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 70,000.00              -                   70,000.00           
       > โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกัน 50,000.00              -                   50,000.00           
       > โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 250,000.00             -                   250,000.00         
ค่าวัสดุ
    - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000.00              -                   15,000.00           
    - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 85,000.00              -                   85,000.00           
3. งบลงทุน
3.1  หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
    - ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง -                   
      > ค่าจัดซ้ือชุดดับเพลิง จ านวน 2 ชุด 120,000.00             -                   120,000.00         
รวมรายจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 640,000.00           -                  -                  640,000.00        



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
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
1. งบด าเนินงาน

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับครูและนักเรียน 300,000.00             -                   300,000.00         
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่6
       > โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะส้ันให้กับเด็กในวัยเรียน 100,000.00             -                   100,000.00         
     - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000.00              -                   20,000.00           
ค่าวัสดุ
     - วัสดุส านักงาน 20,000.00              -                   20,000.00           
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00              -                   20,000.00           
2. งบลงทุน
2.1 หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
    - ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมข้างฝา ขนาด 18 นิว้ พร้อมติดต้ัง 4 ตัว 10,000.00              -                   10,000.00           
    - ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอน้ า จ านวน 2 เคร่ือง 50,000.00              -                   50,000.00           
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
    - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
      > ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม 300,000.00             -                   300,000.00         
รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 820,000.00           -                  -                  820,000.00        



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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว

เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า)

     - เงินเดือนพนักงาน 489,204.00             112,980.00         376,224.00         

     - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,400.00             34,170.00           118,230.00         

     - เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,020.00                5,685.00            1,335.00            

2. งบด าเนินการ

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ ๆ

      > โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2560 300,000.00             -                   300,000.00         

      > โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 524,800.00             96,800.00           428,000.00         

      > โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพภาษาอังกฤษส าหรับเด็กนักเรียน 100,000.00             -                   100,000.00         

ระดับประถมศึกษา

ค่าวัสดุ

   - ค่าอาหารเสริม (นม)

     > ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 127,000.00             29,481.40           97,518.60           

     > ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมฯ 1,008,500.00          248,050.40         760,449.60         

3. งบเงนิอุดหนุน
3.1 หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
  - อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ประจ าปี 2560 1,984,000.00          488,000.00           1,496,000.00       
ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที ่6 สังกัดส านัก
งานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1



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
  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา 324,800.00             75,400.00             249,400.00         
เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม
  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 210,700.00             210,700.00         -                   
ค่ายสุรสีห์ หมูท่ี ่1 กองพันทหารราบที ่2 กรมทหารราบที ่29
  - อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมด่ืม) ส าหรับเด็กเล็กศูนย์ 164,800.00             164,765.00         35.00                
พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์ ม.1 กองพันทหารราบที ่2 กรมทหารราบที ่29
  - อุดหนุนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 120,000.00             -                   120,000.00         
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 โรงเรียน
รวมรายจ่ายงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,513,224.00         -                  1,508,766.80     4,004,457.20     



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
งานระดับมัธยมศึกษา

1. งบเงนิอุดหนุน

1.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

   - อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน 66,000.00              66,000.00           -                   

รวมรายจ่ายงานระดับมัธยมศึกษา 66,000.00             -                  66,000.00          -                  



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

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ

1. งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

   - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 113,000.00             -                  113,000.00         

   - เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00              -                  24,000.00           

2. งบด าเนินงาน

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 432,000.00             54,000.00          378,000.00         

ค่าวัสดุ

   - วัสดุการเกษตร 30,000.00              -                  30,000.00           

รวมรายจ่ายงานงานสวนสาธารณะ 599,000.00           -                  54,000.00          545,000.00         

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 744,000.00             114,000.00         630,000.00         
รวมรายจ่ายงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 744,000.00           -                  114,000.00        630,000.00        



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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

1. งบด าเนินการ

1.1 หมวดค่าใตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ ๆ 
      > โครงการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด 50,000.00              -                  50,000.00           
      > โครงการด าเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิน่ 100,000.00             -                  100,000.00         

รวมรายจ่ายงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 150,000.00           -                  -                  150,000.00        

รวมรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000.00           -                  -                  150,000.00        



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

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1.งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
         > โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 100,000.00             -                   100,000.00         
         > โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าสัมพันธ์" 450,000.00             -                   450,000.00         
       > โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือข่ายลาด 50,000.00              -                   50,000.00           
หญ้า
ค่าวัสดุ

     - วัสดุกีฬา 90,000.00              -                   90,000.00           

รวมรายจ่ายงานกีฬาและนันทนาการ 690,000.00           -                  -                  690,000.00        



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
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน
1.งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ
       > โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมบรรพาสามเณรภาคฤดูร้อน 50,000.00              -                   50,000.00           
เฉลิมพระเกียรติ
       > โครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาปริวาส 50,000.00              -                   50,000.00           
เฉลิมพระเกียรติ
       > โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ 400,000.00             -                   400,000.00         
       > โครงการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 150,000.00             -                   150,000.00         
       > โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญา 100,000.00             -                   100,000.00         
ท้องถิน่

2.งบเงนิอุดหนุน

2.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000.00              -                   25,000.00           

รวมรายจ่ายงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 775,000.00           -                  -                  775,000.00        



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

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชัว่คราว

เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า)

     - เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 230,000.00             47,160.00           182,840.00         
2. งบด าเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
    - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่าย 8,400.00                -                   8,400.00            
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลลาดหญ้า
ค่าวัสดุ
    - วัสดุส านักงาน 10,000.00              -                   10,000.00           
    - วัสดุการเกษตร 300,000.00             -                   300,000.00         
ค่าสาธารณูปโภค
    - ค่าไฟฟ้า 800,000.00             143,788.21         656,211.79         
รวมรายจ่ายงานส่งเสริมการเกษตร 1,348,400.00         -                  190,948.21        1,157,451.79     
รวมรายจ่ายแผนงานการเกษตร 2,696,800.00         -                  381,896.42        2,314,903.58     



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
แผนงานงบกลาง
1.รายจ่ายงบกลาง
   1.1 หมวดงบกลาง
      1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 233,000.00             233,000.00         
      1.1.2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 7,400,000.00          7,400,000.00       
      1.1.3 เบีย้ยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ 1,750,000.00          1,750,000.00       
      1.1.4 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00              90,000.00           
      1.1.5 เงินส ารองจ่าย 300,000.00             68,272.00-           231,728.00         
      1.1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 450,000.00             450,000.00         
      1.1.7 เงินช่วยพิเศษ 200,000.00             200,000.00         
   1.2 หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ

      1.1.6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 370,000.00             68,272.00           438,272.00         
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง 10,793,000.00       -                  -                  10,793,000.00    

รวมรายจ่ายทั้งสิน้ 39,905,679.00       -                  4,799,682.66     44,705,361.66    


