
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ  ๑๐๕  กําหนดใหจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน

และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ

ทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลลาดหญา ขอประกาศรายงานแสดงผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) รายละเอียดตามเอกสารทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา

เรื่อง  รายงานแสดงผลการดําเนินงาน

..................................................

( นายชูชาติ  เสือสาน )

นายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 

 



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานงบกลาง

1.รายจ่ายงบกลาง

1.1 หมวดงบกลาง

  1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 162,000.00            49,350.00           112,650.00                

  1.1.2 เบี�ยยังชีพคนชรา 510,000.00            120,500.00          389,500.00                

  1.1.3 เบี�ยยังชีพคนพิการ 120,000.00            30,000.00           90,000.00                  

  1.1.4 เบี�ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00              9,000.00             33,000.00                  

  1.1.5 เงินสํารองจ่าย 300,000.00            40,800.00           259,200.00                

  1.1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินทุนการศึกษา) 180,000.00            76,500.00           103,500.00                

  1.1.7 เงินสมทบ กบท. 305,905.00            305,904.71          0.29                          

รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง 1,619,905.00         -                      632,054.71          987,850.29                987,850.29                 

แผนงานบริหารทั�วไป

1. รายจ่ายประจํา

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

     - เงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต.    444,000.00            46,210.00           397,790.00                

     - เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก และรองนายก อบต. 45,600.00              4,095.00             41,505.00                  

    - เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต. 45,600.00              4,095.00             41,505.00                  

     - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษา นายก อบต. 75,600.00              -                      75,600.00                  

     - เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,345,200.00         196,357.00          1,148,843.00             

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า   อําเภอ เมืองฯ   จังหวัด  กาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที�ได้กระทําไปแล้ว

หน่วยงาน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ
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รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)

     - เงินเดือนพนักงาน 3,618,360.00         300,000.00-          361,380.00          2,956,980.00             

     - เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 185,000.00            31,650.00           153,350.00                

     - เงินประจําตําแหน่ง 60,000.00              10,500.00           49,500.00                  

     - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 150,000.00            34,890.00           115,110.00                

     - เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของลูกจ้างประจํา 12,000.00              210.00                11,790.00                  

     - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,790,500.00         252,510.00          1,537,990.00             

     - เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง 334,944.00            71,379.00           263,565.00                

2.งบดําเนินการ

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

   - ค่าเบี�ยประชุม 40,000.00              -                      40,000.00                  

   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000.00              1,350.00             43,650.00                  

   - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 200,000.00            53,691.00           146,309.00                

   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000.00            -                      100,000.00                

   - ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนหรือประชาคม 35,000.00              -                      35,000.00                  

   - ค่าประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ 1,446,753.00         -                      1,446,753.00             

   - ค่าเช่าบ้าน 36,000.00              7,200.00             28,800.00                  

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเพื�อให้ได้มาเพื�อบริการ

       > ค่าจ้างเหมา , ค่าลงทะเบียน ฯลฯ 150,000.00            6,094.00             143,906.00                

       > ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดที�ทําการ อบต.ลาดหญ้า 260,000.00            19,510.00            43,000.00           236,510.00                

       > ค่าเบี�ยประกันภัยรถราชการ 150,000.00            -                      150,000.00                

   - รายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 150,000.00            2,920.56             147,079.44                



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ
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   - รายจ่ายเกี�ยวกับการรับรองและพิธีการ

       > ค่ารับรอง 100,000.00            -                      100,000.00                

       > ค่าเลี�ยงรับรอง 100,000.00            -                      100,000.00                

   - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

       > ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง 700,000.00            235,490.00          870,544.29          64,945.71                  

       > ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00            5,280.00             94,720.00                  

       > ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา ฯ 20,000.00              -                      20,000.00                  

       > ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื�อพัฒนา

          ประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต . 300,000.00            -                      300,000.00                

      > ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื�อนแผนชุมชน 60,000.00              -                      60,000.00                  

      > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาบูรณาการของ อบต. 50,000.00              -                      50,000.00                  

       > ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "อบต. เคลื�อนที�" 70,000.00              -                      70,000.00                  

       > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัฝึกอบรมเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ 60,000.00              -                      60,000.00                  

          คกก .ดําเนินงานหอกระจายข่าว

       > ค่าใช้จ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 200,000.00            -                      200,000.00                

ค่าวัสดุ

    - วัสดุสํานักงาน 100,000.00            34,652.00           65,348.00                  

    - วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000.00              -                      40,000.00                  

    - วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000.00              -                      90,000.00                  

    - วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 990,000.00            97,280.00           892,720.00                

    - วัสดุการเกษตร 100,000.00            10,456.00           89,544.00                  

    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00              -                      20,000.00                  

   - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00              8,925.00             21,075.00                  

    - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00              2,900.00             27,100.00                  

    - วัสดุอื�น ๆ 20,000.00              -                      20,000.00                  
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2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค

   - ค่าไฟฟ้า 350,000.00            69,655.67           280,344.33                

   - ค่านํ�าประปา 60,000.00              8,722.00             51,278.00                  

   - ค่าไปรษณีย์ 50,000.00              30,516.00           19,484.00                  

   - ค่าโทรศัพท์ 67,000.00              7,575.96             59,424.04                  

   - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 20,000.00              4,678.95             15,321.05                  

2.3 หมวดรายจ่ายอื�น

   - ค่าจ้างที�ปรึกษาซึ�งไม่เกี�ยวกับครุภัณฑ์ฯ (สํารวจความพึงพอใจ) 30,000.00              -                      30,000.00                  

   - ค่าลิขสิทธิ� Microsoft Terminal Service License 13,900.00              -                      13,900.00                  

   - สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 29,009.00              -                      29,009.00                  

3. งบลงทุน

3.1  หมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

   - ครุภัณฑ์สํานักงาน 172,500.00            -                      172,500.00                

   - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,500.00               -                      4,500.00                    

   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 126,600.00            -                      126,600.00                

  - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24,000.00              -                      24,000.00                  

  - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 39,000.00              38,000.00           1,000.00                    

  - ครุภัณฑ์การเกษตร 27,000.00              -                      27,000.00                  

  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

    > ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื�น 240,000.00            16,912.48           223,087.52                
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ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

   - ค่าถมลูกรังบริเวณพื�นที�ด้านหลัง สนง.อบต.ลาดหญ้า หมู่ 4 280,000.00            -                      280,000.00                

   - ค่าก่อสร้างพื�นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณด้านหลัง สนง. 1,520,000.00         -                      1,520,000.00             

อบต.ลาดหญ้า หมู่ 4

  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

    > ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารที�ทําการ อบต.ลาดหญ้า 200,000.00            -                      200,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั�วไป 17,153,066.00       45,000.00-            2,333,629.91       14,774,436.09           14,774,436.09            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

   >  ค่าจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย 270,000.00 39,376.00           230,624.00                

   - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื�น ๆ

   > คชจ. ตามโครงการป้องกันอุบัติภัยเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 40,000.00              -                      40,000.00                  

   > คชจ. ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจําปี 2555 50,000.00              -                      50,000.00                  

2. งบลงทุน

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดิน และสิ�งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 100,000.00            -                      100,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายใน 460,000.00            -                      39,376.00           420,624.00                420,624.00                 
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แผนงานเคหะและชุมชน

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

     - ค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถเก็บขยะ 205,200.00            33,000.00           172,200.00                

     - ค่าเช่าบ่อทิ�งขยะ 240,000.00            40,000.00           200,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน 445,200.00            -                      73,000.00           372,200.00                372,200.00                 

แผนงานการศึกษา

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

   - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 50,000.00              9,810.00             40,190.00                  

2.งบดําเนินการ

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

  -รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

  > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00            -                         100,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานการศึกษา 150,000.00            -                      9,810.00             140,190.00                140,190.00                 

แผนงานสาธารณสุข

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   -รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

    > คชจ.ตามโครงการเพิ�มประสิทธิภาพ อสม. 300,000.00            -                      300,000.00                



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

2. งบลงทุน

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

  - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000.00            -                      150,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข 450,000.00            -                      -                      450,000.00                450,000.00                 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

  - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

    > คชจ.ตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 50,000.00              -                      50,000.00                  

    > คชจ.ตามโครงการดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื�อ

เอาชนะยาเสพติด 50,000.00              -                      50,000.00                  

    > คชจ. ตามโครงการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ 200,000.00            -                      200,000.00                

    > คชจ. ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ 300,000.00            -                      300,000.00                

    > คชจ. ตามโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 60,000.00              -                      60,000.00                  

    > คชจ. ตามโครงการท้องถิ�นไทยรวมใจภักดิ� รักพื�นที�สีเขียว 50,000.00              -                      50,000.00                  

    > คชจ. ตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 50,000.00              -                      50,000.00                  

ค่าวัสดุ

    - วัสดุนํ�ามันเชื�อเพลิง (เป่าบ่อโยก) 50,000.00              -                      50,000.00                  

2. งบลงทุน

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

   - ค่าปรับปรุงขยายศาลาเอนกประสงค์บ้านพักทหารพราน หมู่ 2 280,000.00            -                      280,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,090,000.00         -                      -                      1,090,000.00             1,090,000.00              



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1.งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

    - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื�น ๆ

     > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา "อบต.ลาดหญ้า คัพ" 150,000.00            -                      150,000.00                

     > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 300,000.00            287,790.00          12,210.00                  

     > ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 250,000.00            -                      250,000.00                

     > ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.เมืองกาญจน์ฯ ครั�งที� 15 70,000.00              -                      70,000.00                  

     > ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ�นกาญจน์ฯ ครั�งที� 10 10,000.00              -                      10,000.00                  

     > ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงานปีใหม่ 2555 45,000.00            -                      45,000.00                  

1.2 หมวดเงินอุดหนุน

   - อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายลาดหญ้า 50,000.00              -                      50,000.00                  

   - อุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.เมืองกาญจน์ประสาน 10,000.00              -                      10,000.00                  

สัมพันธ์ครั�งที� 15

รวมรายจ่ายแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 840,000.00 45,000.00            287,790.00 597,210.00                552,210.00                 

แผนงานการเกษตร

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

 - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

   รายจ่ายหมวดอื�นๆ

     > คชจ. ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร 50,000.00              -                      50,000.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานการเกษตร 50,000.00              -                      -                      50,000.00                  50,000.00                   

รวมรายจ่ายทั�งสิ�น 22,258,171.00       -                      3,375,660.62       -                      -                      18,882,510.38           18,882,510.38            



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานงบกลาง

1. รายจ่ายงบกลาง

1.1 หมวดงบกลาง

   - รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถิ�น) 231,000.00            -                      231,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง 231,000.00            -                      -                      231,000.00                231,000.00                 

แผนงานบริหารทั�วไป

1.งบดําเนินการ

1.1 หมวดเงินอุดหนุน

   - อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนข้อมูลข่าวสารการซื�อ

หรือการจ้างของ อปท. ประจําปี 2555 20,000.00              -                      20,000.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานบริหารงานทั�วไป 20,000.00              -                      -                      20,000.00                  20,000.00                   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

   -โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 8,000,000.00         -                      8,000,000.00             

รวมรายจ่ายแผนงานการรักษาความสงบภายใน 8,000,000.00         -                      -                      8,000,000.00             8,000,000.00              

รายงานแสดงกิจการที�ได้กระทําไปแล้ว

หน่วยงาน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป)

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า   อําเภอ เมืองฯ   จังหวัด  กาญจนบุรี



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานการศึกษา

1.งบดําเนินการ

2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าวัสดุ

   - วัสดุอาหารเสริม (นม)

     > อาหารเสริม(นม) รร.สพฐ 1,088,230.00         -                      1,088,230.00             

     > อาหารเสริม(นม)ศดว.เย็นสนิทฯ 129,979.00            -                      129,979.00                

2.2 หมวดเงินอุดหนุน

  - อุดหนุน รร.เทพศิรินทร์ตามโครงการเฝ้าระวังภาวะการเจริญ 66,000.00              -                      66,000.00                  

เติบโตของเด็กนักเรียน

  - อุดหนุน รร.สังกัด สพฐ. (โครงการอาหารกลางวัน) 1,430,000.00         715,000.00          715,000.00                

  - อุดหนุนโครงการจัดหาสื�อและเครื�องเล่นสนามเสริมสร้างพัฒนาการ 40,220.00              -                      40,220.00                  

เด็กฯศูนย์ค่ายสุรสีห์

  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์ค่ายสุรสีห์ 192,000.00            -                      192,000.00                

  - อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์ค่ายสุรสีห์ 182,640.00            -                      182,640.00                

  - อุดหนุนโครงการจัดซื�อโต๊ะพร้อมเก้าอี�เพื�อการเรียนการสอน 45,000.00              -                      45,000.00                  

  - อุดหนุนโครงการจัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์ 100,000.00            -                      100,000.00                

1.3 หมวดรายจ่ายอื�น

  - โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ศดพ.เย็นสนิท 222,040.00            33,306.00           188,734.00                

รวมรายจ่ายแผนงานการศึกษา 3,496,109.00         -                      748,306.00          2,747,803.00             2,747,803.00              

แผนงานสาธารณสุข

1.งบดําเนินการ

1.1หมวดเงินอุดหนุน

   - อุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 70,000.00              -                      70,000.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานสาธารณสุข 70,000.00              -                      -                      70,000.00                  70,000.00                   



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดเงินอุดหนุน

  - อุดหนุน อ.เมืองกาญจนบุรี โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ 30,000.00              -                      30,000.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000.00              -                      -                      30,000.00                  30,000.00                   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.งบดําเนินการ

1.1  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าวัสดุ

   - วัสดุสํานักงาน (หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน) 7,300.00               1,220.00             6,080.00                    

1.2 หมวดเงินอุดหนุน

  - อุดหนุนอําเภอเมืองฯตามโครงการต่อสู้เพื�อเอาชนะยาเสพติด 35,000.00              -                      35,000.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 42,300.00              -                      1,220.00             41,080.00                  41,080.00                   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งบดําเนินการ

1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

   - คชจ.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2555 35,991.00              -                      35,991.00                  

ค่าวัสดุ

   - วัสดุกีฬา 80,000.00              -                      80,000.00                  

1.2 หมวดเงินอุดหนุน

  - อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ 50,000.00              -                      50,000.00                  

  - อุดหนุนตามโครงการเด็กไทยวัยใสใส่ใจออกกําลังกาย 10,000.00              -                      10,000.00                  

รวมรายจ่ายแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 175,991.00            -                      -                      175,991.00                175,991.00                 



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานการเกษตร

1. งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

   - เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 314,500.00            -                      314,500.00                

   - เงินเพิ�มต่าง ๆของพนักงานถ่ายโอน 18,000.00              -                      18,000.00                  

2. งบดําเนินการ

2.1หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

   - ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด 8,400.00               -                      8,400.00                    

ค่าวัสดุ

   - วัสดุสํานักงาน 5,800.00               -                      5,800.00                    

   - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,800.00               -                      5,800.00                    

2.2หมวดค่าสาธารณูปโภค

   - ค่าไฟฟ้า 600,000.00            -                      600,000.00                

3. งบลงทุน

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

     > ค่าซ่อมแซมคลองส่งนํ�าด้วยพลังงานไฟฟ้า  หมู่ 4 และ หมูที� 5 400,000.00            -                      400,000.00                

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

    > ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงคลองส่งนํ�า หมู่ที� 4 และหมู่ที� 5 400,000.00            -                      400,000.00                

รวมรายจ่ายแผนงานการเกษตร 1,752,500.00         -                      -                      1,752,500.00             1,752,500.00              

รวมรายจ่ายทั�งสิ�น 13,817,900.00       -                      749,526.00          -                      -                      -                       13,068,374.00           13,068,374.00            



























































































รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานการบริหารงานทั�วไป

1.งบบุคลากร

1.1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

    - เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 952,000.00             226,740.00             725,260.00          

    - เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 78,000.00               16,320.00               61,680.00            

    - เงินประจําตําแหน่ง 30,000.00               -                         30,000.00            

    - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 180,000.00             43,710.00               136,290.00          

    - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 152,600.00             18,810.00               133,790.00          

    - เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000.00               5,790.00                 54,210.00            

2.งบดําเนินการ

2.1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

    - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00               1,150.00                 8,850.00              

    - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 150,000.00             19,161.00               130,839.00          

    - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000.00               -                         60,000.00            

    - เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ 310,000.00             -                         310,000.00          

ค่าใช้สอย

    - รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 100,000.00             960.00                    99,040.00            

    - รายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00               -                         30,000.00            

    - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฎิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะ

      รายจ่ายหมวดอื�นๆ

       > ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื�อนที� 20,000.00                   -                             20,000.00            

       > ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000.00                   -                             70,000.00            

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า   อําเภอ เมืองฯ   จังหวัด  กาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที�ได้กระทําไปแล้ว

หน่วยงาน  ส่วนการคลัง



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

ค่าวัสดุ

    - วัสดุสํานักงาน 60,000.00               11,983.00               48,017.00            

    - วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00               -                         20,000.00            

     - วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00             37,550.00               62,450.00            

     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00               -                         10,000.00            

2.2 .หมวดค่าสาธารณูปโภค

    - ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ฯลฯ 10,000.00               -                         10,000.00            

    - ค่าโทรศัพท์ 12,000.00               2,619.39                 9,380.61              

3.งบลงทุน

3.1หมวดครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

   - ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 47,800.00               -                         47,800.00            

   - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,300.00               -                         43,300.00            

   - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000.00               -                         30,000.00            

รวมรายจ่ายทั�งสิ�น 2,535,700.00          -                        384,793.39             -                             -                           -                          2,150,906.61       2,150,906.61       



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานเคหะและชุมชน

1.งบบุคลากร

1.1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

   - เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 490,000.00        119,520.00          370,480.00          

   - เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงาน 36,000.00          5,130.00              30,870.00            

   - เงินประจําตําแหน่ง 18,000.00          -                      18,000.00            

   - ค่าจ้างพนักงานจ้าง 330,000.00        78,150.00            251,850.00          

   - เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 150,000.00        19,950.00            130,050.00          

2. งบดําเนินการ

2.1หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

   - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 70,000.00          9,793.00              60,207.00            

   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000.00          -                      35,000.00            

   - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000.00          -                      40,000.00            

   - เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ 370,000.00        -                      370,000.00          

ค่าใช้สอย

   - รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ

     > ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 150,000.00        33,000.00            117,000.00          

     > ค่าเบี�ยประกันภัยรถราชการ 25,000.00          -                      25,000.00            

   - รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ

     > ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000.00          1,150.00              78,850.00            

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า   อําเภอ เมืองฯ   จังหวัด  กาญจนบุรี

รายงานแสดงกิจการที�ได้กระทําไปแล้ว

หน่วยงาน  ส่วนโยธา



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2554 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 53 ถึง 1 ม.ค. 54 ถึง 1 เม.ย.54 ถึง 1 ก.ค. 54 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 53 31 ม.ีค. 54 30 ม.ิย. 54 30 ก.ย. 54

   - รายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

     > ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน 80,000.00          -                      80,000.00            

     > ค่าซ่อมโรงกรองนํ�าดื�ม 40,000.00          -                      40,000.00            

ค่าวัสดุ

  - วัสดุสํานักงาน 30,000.00          -                      30,000.00            

  - วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00            -                      5,000.00              

  - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000.00        -                      150,000.00          

  - วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000.00          27,712.72            12,287.28            

  - วัสดุก่อสร้าง 100,000.00        -                      100,000.00          

  - วัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 80,000.00          14,200.00            65,800.00            

  - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00            -                      5,000.00              

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค

  - ค่าโทรศัพท์ 12,000.00          3,000.00              9,000.00              

รวมรายจ่ายประจํา 2,336,000.00     -                    311,605.72          2,024,394.28       2,024,394.28                           

3. งบลงทุน

3.1 หมวดครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

   - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000.00        -                      150,000.00          

   - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 48,000.00          -                      48,000.00            

   - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 40,000.00          -                      40,000.00            

   - ครุภัณฑ์กีฬา 1,042,600.00     -                      1,042,600.00       

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

   - ประเภทค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

      > ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล ณ บ้านทุ่งนานางหรอก หมูที� 3 700,000.00        -                      700,000.00          

      > ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านท่าหวี หมู่ที� 4 350,000.00        -                      350,000.00          

รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ



แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2554 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 53 ถึง 1 ม.ค. 54 ถึง 1 เม.ย.54 ถึง 1 ก.ค. 54 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 53 31 ม.ีค. 54 30 ม.ิย. 54 30 ก.ย. 54

  - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

      > ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยพระยากลาโหมราชเสนา 4 1,130,000.00     -                      1,130,000.00       

หมู่ที� 1

รวมรายจ่ายเพื�อการลงทุนและสิ�งก่อสร้าง 3,460,600.00     -                      3,460,600.00       3,460,600.00                           

รวมรายจ่ายทั�งสิ�น 5,796,600.00     -                    311,605.72          5,484,994.28       5,484,994.28                           



รายการ งบประมาณ โอนเงิน รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ รายจ่าย ตั�งแต่ งบประมาณ

แผนงาน/หมวด/ประเภท ปี 2555 ระหว่างหมวด 1 ต.ค. 54 ถึง 1 ม.ค. 55 ถึง 1 เม.ย.55 ถึง 1 ก.ค. 55 ถึง คงเหลือ

รายจ่าย 31 ธ.ค. 54 31 ม.ีค. 55 30 ม.ิย. 55 30 ก.ย. 55

แผนงานเคหะและชุมชน

1. งบลงทุน

1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที�ดิน และสิ�งก่อสร้าง

ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

   - ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค

      > ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนายสุเทพ ยศศักดิ� หมู่ที� 7 700,000.00        700,000.00          

   - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 500,000.00        500,000.00          

รวมรายจ่ายเพื�อการลงทุนและสิ�งก่อสร้าง 1,200,000.00     1,200,000.00       

รวมรายจ่ายทั�งสิ�น 1,200,000.00     -                    -                      -                      -                      -                      1,200,000.00       

รายงานแสดงกิจการที�ได้กระทําไปแล้ว

หน่วยงาน  ส่วนโยธา (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป)

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า   อําเภอ เมืองฯ   จังหวัด  กาญจนบุรี
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