
รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ
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รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

แผนงานงบกลาง

1.รายจ่ายงบกลาง

1.1 หมวดงบกลาง

  1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000.00             35,515.00           184,485.00         

  1.1.2 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00              12,000.00           48,000.00           

  1.1.3 เงินส ารองจ่าย 600,000.00             -                   600,000.00         

  1.1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

           1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ 450,000.00             350,000.00         100,000.00         

  1.1.5 เงินช่วยพิเศษ 300,000.00             42,930.00           257,070.00         

1.2 หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ

  1.1.6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 352,890.00             352,887.00         3.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง 1,982,890.00         -                  793,332.00        -                  -                  -                  1,189,558.00     

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              11,399.00           34,201.00           

     - เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต. 45,600.00              11,399.00           34,201.00           

     - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษา นายก อบต. 90,720.00              8,820.00            81,900.00           

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวดักาญจนบุรี
รายงานแสดงกิจการที่ได้กระท าไปแล้ว

หน่วยงาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
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     - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,432,680.00          335,490.00         1,097,190.00       

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)
     - เงินเดือนพนักงาน 3,451,322.00          709,320.00         2,742,002.00       
     - เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 24,000.00              -                   24,000.00           
     - เงินประจ าต าแหน่ง ปลัด อบต. ต้ังแต่ระดับ 8 67,200.00              16,800.00           50,400.00           
     - เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. ต้ังแต่ระดับ 8 67,200.00              16,800.00           50,400.00           
     - เงินประจ าต าแหน่ง รองปลัด อบต. 42,000.00              10,500.00           31,500.00           
     - เงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ต้ังแต่ระดับ 6 42,000.00              10,500.00           31,500.00           
     - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 2,918,866.00          451,730.00         2,467,136.00       
     - เงินเพิม่ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 383,760.00             68,455.00           315,305.00         

2.งบด าเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
      - เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษ 1,725,466.00          -                   1,725,466.00       

      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการเปิดซอง 50,000.00              -                   50,000.00           

      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ ทีม่ีสิทธิรับเบีย้ประชุมเพือ่สอบ -                       40,000.00           24,400.00           15,600.00           

คัดเลือกเปล่ียนสายงานจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร

      - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000.00              420.00               29,580.00           

      - ค่าเช่าบ้าน 36,000.00              6,900.00            42,900.00           

      - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00              5,513.50            44,486.50           

ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาเพือ่บริการ

       > ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาสูบน้ า, ค่าล้างฟิล์ม ฯลฯ 320,000.00             55,286.05           264,713.95         

       > ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน 200,000.00             4,600.00            195,400.00         

       > ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคนสวน 432,000.00             108,000.00         324,000.00         

       > ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดทีท่ าการ อบต.ลาดหญ้า 270,000.00             67,500.00           202,500.00         

       > ค่าเบีย้ประกันภัยรถราชการ 50,000.00              23,665.19           26,334.81           

   - รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ
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       > ค่ารับรอง 100,000.00             -                   100,000.00         

       > ค่าเล้ียงรับรอง 100,000.00             875.00               99,125.00           

       > ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 20,000.00              -                   20,000.00           

   - รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

       > ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 20,000.00              1,000.00            19,000.00           

          หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา

       > ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 1,500,000.00          -                   1,500,000.00       

       > ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ในการ 160,000.00             4,152.00            155,848.00         

          เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน

       > ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพือ่พัฒนา 500,000.00             -                   500,000.00         

          ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า

       > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าฯ 50,000.00              -                   50,000.00           

       > ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันส าคัญต่าง ๆ 600,000.00             40,000.00-           418,640.00         141,360.00         

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

       > ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอืน่ ๆ 300,000.00             43,013.57           256,986.43         

ค่าวัสดุ
    - วัสดุส านักงาน 100,000.00             840.00               99,160.00           

    - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000.00             -                   200,000.00         
    - วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000.00             -                   100,000.00         

    - วัสดุก่อสร้าง 100,000.00             -                   100,000.00         
    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 155,000.00             4,600.00            150,400.00         
    - วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,200,000.00          97,740.21           1,102,259.79       

    - วัสดุการเกษตร 250,000.00             -                   250,000.00         

    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000.00              -                   40,000.00           
    - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000.00              -                   20,000.00           
    - วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000.00             -                   150,000.00         

    - วัสดุอืน่ ๆ 300,000.00             -                   300,000.00         
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2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
    - ค่าไฟฟ้า 600,000.00             160,845.28         439,154.72         
    - ค่าน้ าประปา 220,000.00             23,263.00           196,737.00         
    - ค่าโทรศัพท์ 79,000.00              6,569.27            72,430.73           
    - ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร 50,000.00              10,584.00           39,416.00           

    - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 50,000.00              11,235.00           38,765.00           
3. งบลงทุน
3.1  หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
   - ครุภัณฑ์ส านักงาน 13,000.00              -                   13,000.00           
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 75,400.00              -                   75,400.00           
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
     > ค่าก่อสร้างอาคารคลุมเคร่ืองเล่นเด็กบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าหวี 336,000.00             -                   336,000.00         
     > ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 500,000.00             124,700.00         624,700.00         
     > ค่าปรับปรุงลานจอดรถบริเวณทีท่ าการอบต.ลาดหญ้า 450,000.00             -                   450,000.00         

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 35,000.00              35,000.00           -                   
การจ้างของ อปท. ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2559
รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไป 20,883,894.00       -                  3,023,575.07     17,860,318.93    



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > คชจ. ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณาการของ อบต. 50,000.00              -                   50,000.00           
ลาดหญ้า ประจ าปี พ.ศ. 2559
       > คชจ. ตามโครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การ 150,000.00             -                   150,000.00         
พัฒนาท้องถิน่และจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมรายจ่ายงานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000.00           -                  -                  200,000.00        
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาเพือ่บริการ

       > ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพือ่ดูแลรักษาทรัพย์ 192,000.00             48,000.00           144,000.00         

สินของ อบต.ลาดหญ้า

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > คชจ. ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 60,000.00              -                   60,000.00           
เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
       > คชจ. ในการด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า 50,000.00              -                   50,000.00           
       > คชจ. ในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 100,000.00             -                   100,000.00         
       > คชจ. ในการด าเนินการตามโครงการเป่าล้างบ่อโยก-บ่อบาดาล 50,000.00              -                   50,000.00           
รวมรายจ่ายงานการรักษาความสงบภายใน 452,000.00           -                  48,000.00          404,000.00        
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > คชจ.ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 80,000.00              -                   80,000.00           
       > คชจ.ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 30,000.00              -                   30,000.00           
       > คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน 70,000.00              -                   70,000.00           
       > คชจ.ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกัน 150,000.00             -                   150,000.00         
       > คชจ.ตามโครงการอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ 50,000.00              -                   50,000.00           
ค่าวัสดุ
   - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00              -                   30,000.00           
   - วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 85,000.00              84,610.00           390.00               
3. งบลงทุน
3.1  หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
   - ครุภัณฑ์ดับเพลิง
     > ค่าติดต้ังถังเคมีดับเพลิงประจ าหมูบ่้าน 140,000.00             -                   140,000.00         
     > ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บชุดผจญเพลิง 70,000.00              -                   70,000.00           
รวมรายจ่ายงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 705,000.00           -                  84,610.00          620,390.00        
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
1. งบด าเนินงาน

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

      > คชจ.ตามโครงการติดต้ังโทรศัพท์พืน้ฐานและระบบอินเทอร์เน็ต 30,000.00              30,000.00           



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
       > คชจ.ตามโครงการการศึกษาเพือ่ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก 100,000.00             -                   100,000.00         
นักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
       > ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 200,000.00             -                   200,000.00         
       > คชจ.ตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา 50,000.00              -                   50,000.00           
เด็กเล็ก ประจ าปี 2559
       > คชจ.ตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพภาษาอังกฤษส าหรับนัก 50,000.00              -                   50,000.00           
เรียน ระดับประถมศึกษา ปี 2559
       > คชจ.ตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะส้ันให้กับ 50,000.00              -                   50,000.00           
เด็กในวัยเรียน ประจ าปี 2559
       > คชจ.ตามโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 2 ภาษา ประจ าปี 2559 50,000.00              -                   50,000.00           
       > คชจ.ตามโครงการอบรมศาสนพิธีกรส าหรับเด็กและเยาวชน 50,000.00              -                   50,000.00           
ประจ าปี 2559
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000.00              -                   10,000.00           
ค่าวัสดุ
    - วัสดุส านักงาน 10,000.00              -                   10,000.00           
    - วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00              -                   20,000.00           
ค่าสาธารณูปโภค
    - ค่าโทรศัพท์ 2,000.00                -                   2,000.00            
    - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 10,000.00              -                   10,000.00           
2. งบลงทุน
2.1 หมวดครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
   - ครุภัณฑ์ส านักงาน 31,500.00              -                   31,500.00           
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,300.00              -                   26,300.00           
   - ครุภัณฑ์อืน่ 30,000.00              -                   30,000.00           



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ
แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59
ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
   - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
      > ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม 500,000.00             -                   500,000.00         
รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,219,800.00         -                  -                  1,219,800.00     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1. งบด าเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ ๆ

      > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 300,000.00             -                   300,000.00         

ประจ าปี 2559

      > ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา 324,800.00             -                   324,800.00         

เด็กเล็กวัดเย็นสนิทธรรมาราม

      > ค่าสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน 98,600.00              -                   98,600.00           

ค่าวัสดุ

   - ค่าอาหารเสริม (นม)

     > ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กระดับอนุบาล-ประถมฯ 955,604.00             -                   955,604.00         

     > ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 127,000.00             -                   127,000.00         

2.งบเงนิอุดหนุน
2.1 หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
  - อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (อาหารกลางวัน) ประจ าปี 2559 2,370,256.00          -                      2,370,256.00       
ส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปีที ่6 สังกัด
ส านักงานงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 208,000.00             208,000.00         -                   
ค่ายสุรสีห์



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

  - อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นมสดพร้อมด่ืม) ส าหรับเด็กเล็กศูนย์ 162,656.00             162,656.00         -                   
พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห์
  - อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้มหาราชินี 30,000.00              -                   30,000.00           
โรงเรียนบ้านทุง่นานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์" หมูท่ี ่3
  - อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้มหาราชินี 30,000.00              -                   30,000.00           
อบายมุขโรงเรียนบ้านท่าหวี หมูท่ี ่4
  - อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้มหาราชินี 30,000.00              -                   30,000.00           
อบายมุขโรงเรียนบ้านจันอุย หมูท่ี ่5
  - อุดหนุนตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้มหาราชินี 30,000.00              -                   30,000.00           
อบายมุขโรงเรียนบ้านหนองแก "สามัคคีวิทยา" หมูท่ี ่7
รวมรายจ่ายงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,666,916.00         -                  370,656.00        4,296,260.00     
งานระดับมัธยมศึกษา

1. งบเงนิอุดหนุน

1.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

   - อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน 66,000.00              66,000.00           -                   

รวมรายจ่ายงานระดับมัธยมศึกษา 66,000.00             -                  66,000.00          -                  
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
1. งบด าเนินงาน
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
      > ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 50,000.00              -                   50,000.00           
เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมรายจ่ายงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 50,000.00             -                  -                  50,000.00          



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

1. งบด าเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   -รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ ๆ
    > คชจ.ตามโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษ 80,000.00              -                   80,000.00           

สุนัขบ้า ประจ าปี 2559

    > คชจ.ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 600,000.00             -                   600,000.00         

2559

    > คชจ.ตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000.00          -                   1,000,000.00       

ประจ าหมูบ่้าน ประจ าปี 2559

2. งบลงทุน

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่น และส่ิงก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

   - ครุภัณฑ์การเกษตร 200,000.00             -                   200,000.00         
2. งบเงนิอุดหนุน

2.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

   - อุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. 105,000.00             -                   105,000.00         

รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข 1,985,000.00         -                  -                  -                  -                  -                  1,985,000.00     



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

1.งบเงนิอุดหนุน

1.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

  - อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000.00                -                   5,000.00            

กาญจนบุรี

รวมรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,000.00               -                  -                  -                  -                  -                  5,000.00           

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล
1. งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
   - รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ

       > ค่าจ้างเหมาคนงานประจ ารถเก็บขยะของ อบต.ลาดหญ้า 342,000.00             54,000.00           288,000.00         

       > ค่าเช่าสถานทีบ่่อทิง้ขยะมูลฝอย 240,000.00             60,000.00           180,000.00         
รวมรายจ่ายงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 582,000.00           -                  114,000.00        -                  -                  -                  468,000.00        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ไป
1. งบด าเนินงาน
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ
    - วัสดุส านักงาน 7,300.00                -                   7,300.00            
รวมรายจ่ายงานบริหารทัว่ไป 7,300.00               -                  -                  7,300.00           



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1.งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
     > คชจ.ตามโครงการการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวของอบต. 30,000.00              -                   30,000.00           
     > คชจ.ตามโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 800,000.00             -                   800,000.00         
ประจ าปี 2559
     > คชจ.ตามโครงการด าเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะ 50,000.00              -                   50,000.00           
ยาเสพติด
     > คชจ.ตามโครงการด าเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับ 100,000.00             -                   100,000.00         
ท้องถิน่ ประจ าปี 2559

     > คชจ.ตามโครงการการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน 50,000.00              -                   50,000.00           
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
     > คชจ.ตามโครงการท้องถิน่ไทย ร่วมใจภักด์ิ รักษ์พืน้ทีสี่เขียว 50,000.00              -                   50,000.00           
ประจ าปี 2559

     > คชจ.ตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ประจ าปี 2559 200,000.00             -                   200,000.00         

     > คชจ.ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามพระราชด าริ 50,000.00              -                   50,000.00           
ประจ าปี 2559
     > คชจ.ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจ าปี 2559 200,000.00             -                   200,000.00         
     > คชจ.ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 100,000.00             -                   100,000.00         
รวมรายจ่ายส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,630,000.00         -                  -                  1,630,000.00     



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1.งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
    - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ
     > คชจ.ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน"ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิน่ 100,000.00             100,000.00-         -                   -                   
แห่งประเทศไทย คร้ังที ่15 ประจ าปี 2559

     > คชจ.ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพืน้บ้านสร้างสรรค์ 50,000.00              -                   50,000.00           
ประเพณีสามัคคีเมืองกาญจน์ ประจ าปี 2559
     > คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดเฉลิม 50,000.00              -                   50,000.00           
พระเกียรติ ประจ าปี 2559
     > คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้าสัมพันธ์" 250,000.00             -                   250,000.00         
ประจ าปี 2559
     > คชจ.ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนศูนย์เครือ 50,000.00              -                   50,000.00           
ข่ายลาดหญ้า ประจ าปี 2559
ค่าวัสดุ

     - วัสดุกีฬา 90,000.00              -                   90,000.00           
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่น และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
    - ครุภัณฑ์กีฬา -                       104,000.00         -                   104,000.00         

รวมรายจ่ายงานกีฬาและนันทนาการ 590,000.00           4,000.00           -                  -                  -                  -                  594,000.00        



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

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ
รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน
1.งบด าเนินการ
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
 - รายจ่ายเกีย่วเนือ่งกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ๆ
     > คชจ. ตามโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมบรรพาสามเณรภาค 50,000.00              -                   50,000.00           
ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2559
     > คชจ. ตามโครงการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ 50,000.00              -                   50,000.00           
ศาสนาปริวาสเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2559
     > คชจ. ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติ 350,000.00             4,000.00-            93,610.00           252,390.00         
ประจ าปี 2559
     > คชจ. ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเฉลิมพระ 100,000.00             -                   100,000.00         
เกียรติ ประจ าปี 2559
     > คชจ. ตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุแห่ง 300,000.00             -                   300,000.00         
ชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2559
     > คชจ.ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพืน้บ้าน (เพลงเหย่ย) 50,000.00              -                   50,000.00           
ประจ าปี 2559

2.งบเงนิอุดหนุน

2.1 หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

  - อุดหนุนโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25,000.00              -                   25,000.00           

รวมรายจ่ายงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน 925,000.00           4,000.00-           93,610.00          -                  -                  -                  827,390.00        



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ รายจ่าย ต้ังแต่ งบประมาณ
แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2559 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 58 ถึง 1 ม.ค. 59 ถึง 1 เม.ย. 59 ถึง 1 ก.ค. 59 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 58 31 มี.ค. 59 30 มิ.ย. 59 30 ก.ย. 59
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
1. งบด าเนินงาน
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
    - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่าย 8,400.00                -                   8,400.00            
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลลาดหญ้า
ค่าใช้สอย
    - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
      > ค่าซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านท่าหวี หมูท่ี่ 400,000.00             -                   400,000.00         
4 และบ้านจันอุย หมูท่ี ่5
ค่าวัสดุ
    - วัสดุส านักงาน 5,800.00                -                   5,800.00            
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
    - ค่าไฟฟ้า 800,000.00             -                   800,000.00         
2. งบลงทุน
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่น และส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
    - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 38,000.00              -                   38,000.00           
    - ครุภัณฑ์อืน่ 10,000.00              -                   10,000.00           

รวมรายจ่ายงานการเกษตร 1,262,200.00         -                  -                  1,262,200.00     
รวมรายจ่ายทั้งสิน้ 37,213,000.00       -                  4,593,783.07     32,619,216.93    


