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หมวดรายจา่ย ประเภท - รายการ จ านวนเงนิทีจ่า่ย หมายเหตุ

เงนิรายจา่ยตามงบประมาณ

-   หมวดงบกลาง 1.  เงนิสมทบกองทนุประกันสังคม

2.  เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ

3.  เบีย้ยังชพีคนพกิาร

4.  เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์

5.  ส ารองจา่ย

6.  เงนิสมทบกองทนุสวัสดกิารชมุชนต าบลกาหลง

7.  เงนิสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพในระดับทอ้งถิน่

    หรอืพืน้ที ่อบต.กาหลง

8.  เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

    สว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

9.  เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน

-   หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 1.  เงนิเดอืนนายก/รองนายก

2.  เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

3.  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

4.  เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการสภา/ทีป่รกึษานายก อบต.

5.  เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

-   หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1.  เงนิเดอืนพนักงาน

2.  เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน

3.  เงนิประจ าต าแหน่ง

4.  คา่จา้งลกูจา้งประจ า

5.  คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง

6.  เงนิเพิม่การครองชพีชั่วคราวของพนักงานจา้ง

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

78,755.00

2,553,000.00

569,600.00

7,500.00

83,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

461,280.00

1,876,540.00

-

116,000.00

84,040.00

1,211,520.00

118,560.00
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หมวดรายจา่ย ประเภท - รายการ จ านวนเงนิทีจ่า่ย หมายเหตุ

-   หมวดคา่ตอบแทน 1.  เงนิรางวัลในคดจัีบกมุผูก้ระท าผดิตาม พ.ร.บ. จราจร

2.  คา่ตอนแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งงานกอ่สรา้ง

     และผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง

3.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

4.  คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

5.  คา่เชา่บา้น

6.  เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

-   หมวดคา่ใชส้อย 1.  คา่รับรอง

2.  คา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนา/รัฐพธิี

3.  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ

4.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ

5.  คา่ของขวัญ ของรางวัลหรอืเงนิรางวัล

6.  คา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน

7.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานประเพณีร าลกึวันทอ้งถิน่ไทย

8.  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

9.  คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้

10.  คา่พวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา

11.  โครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

12.  คา่บ ารุงรักษาหรอืซอ่มแซมครุภัณฑ์

13.  โครงการขับขีป่ลอดภัยใสใ่จกฎจราจร

14.  โครงการชมุชนร่วมใจแกไ้ขปัญหาอทุกภัย

15.  โครงการป้องกันแกไ้ขปัญหาอทุกภัย

16.  โครงการป้องกันและลดอบุัตภัิยบนทอ้งถนน

330,000.00

11,860.00

-

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

-

19,150.00

-

-

87,800.00

52,445.00

8,800.00

112,500.00

7,169.00

-

-

-

4,632.00

-

-

994,922.50

-

-

-
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หมวดรายจา่ย ประเภท - รายการ จ านวนเงนิทีจ่า่ย หมายเหตุ

17.  โครงการรักษาความปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

      ของประชาชนต าบลกาหลง

18.  โครงการฝึกซอ้มดับเพลงิและซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

19.  โครงการยวุอาสาป้องกันอัคคภัีย

20.  โครงการอบรมเสรมิความรูป้้องกันอัคคภัีย

21.  โครงการจัดประชมุสัมมนา ฝึกอบรมหรอืการประชมุ

      ประชาคมทอ้งถิน่

22.  โครงการท าความสะอาด Big Cleaning Day

23.  โครงการฝึกอบรมจัดหาอาชพีเชงิปฏบิัตกิารใหแ้ก่

      ประชาชนท่ัวไป

24.  โครงการฝึกอบรมยวุมัคคเุทศน์ชมุชน

25.  โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกับปรัชญาเศรษฐกจิ

      พอเพยีง

26.  โครงการพัฒนาบทบาทสตรแีละครอบครัว

27.  โครงการลดปัญหาสังคม ลดความรุนแรงในครอบครัว

      กจิกรรม "ครอบครัวสรา้งสัมพันธล์ดความรุนแรง

      ตอ่เด็กและสตร"ี

28.  โครงการสง่เสรมิความรูผู้ป้ระกาศขา่วประจ าหมูบ่า้น

29.  โครงการสง่เสรมิผูป้ระกอบธรุกจิอาหารทะเล

30.  โครงการสง่เสรมิและพัฒนาศักยะภาพผูส้งูอายุ

31.  โครงการสนับสนุนกลุม่อาชพีจักรเย็บผา้

32.  โครงการสนับสนุนและสง่เสรมิอาชพี

33.  โครงการสนับสนุนและสง่เสรมิอาชพีผูพ้กิาร และ

      ผูด้อ้ยโอกาส

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

-

-

2,615.00

-

-

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

69,920.00

49,932.80

-

-

-

400.00

21,595.00

-

-

-

-

-
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หมวดรายจา่ย ประเภท - รายการ จ านวนเงนิทีจ่า่ย หมายเหตุ

34.  โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมายและสทิธิ

      ประโยชน์แกผู่พ้กิาร

35.  โครงการอบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานดา้นมาตรฐานสนิคา้

      ผลติภัฑณ์และบรรจภัุณฑ์

36.  โครงการถนนคนเดนิสบืสานวัฒนธรรมภมูปัิญญา

      ทอ้งถิน่ หมูท่ี ่8

37.  โครงการประชาสัมพันธเ์สน้ทางแหลง่ทอ่งเทีย่ว

      สถานทีส่ าคัญ และจดุเสีย่งในพืน้ทีต่ าบลกาหลง

38.  โครงการประชาสัมพันธแ์หลง่ทอ่งเทีย่วต าบลกาหลง

39.  โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูป้ระชาชนเพือ่ประกอบการ

      ธรุกจิทอ่งเทีย่ว

40.  โครงการพทัิกษ์สิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

41.  โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพีแปรรูปเกลอืเพือ่การ

      ทอ่งเทีย่ว

42.  โครงการสง่เสรมิการเป็นเจา้บา้นทีด่ี

43.  คา่บ ารุงรักษาสิง่กอ่สรา้ง

44.  คา่ซอ่มแซมครุภัณฑแ์ละวัสดตุา่ง ๆ ของงานกจิการ

      ประปา

45.  โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ

46.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

47.  คา่อาหารกลางวันศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

48.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรม/โครงการของศนูยพั์ฒนา

      เด็กเล็กในสังกัด

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

-

-

-

49,950.00

-

-

-

-

-

834.60

62,838.96

-

200,600.00

188,520.00

-
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หมวดรายจา่ย ประเภท - รายการ จ านวนเงนิทีจ่า่ย หมายเหตุ

49.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการพัฒนาความรูใ้นการ

      จัดการศกึษาระดับปฐมวัย

50.  โครงการในการจัดพธิมีอบวฒุบิัตร

51.  จัดการแขง่ขันกฬีาอนุบาล

52.  โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

      ส าหรับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

53.  โครงการกฬีาต าบลกาหลง

54.  โครงการในการจัดกจิกรรมวันเฉลมิพระเกยีรติ

55  คา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการ/กจิกรรมอนุรักษ์

      วัฒนธรรมวถิชีวีติ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

56.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

57.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานประเพณีสงกรานต์

58.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา

59.  คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา

60.  โครงการส ารวจสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

      พษิสนัุขบา้

61.  คา่บ ารุงรักษาซอ่มแซมครุภัณฑเ์กีย่วกับงานก าจัด

      ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

62.  โครงการ/กจิกรรมรณรงคป้์องกันปัญหายาเสพตดิ

      ต าบลกาหลง

63.  โครงการ/กจิกรรมควบคมุดแูลคณุภาพน ้าบาดาล

64.  โครงการตามพระราชด ารดิา้นสาธารสขุ

65.  โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคขาดสารไอโอดนี

-

43,000.00

5,061.10

-

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,810.00

-

35,100.00

-
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หมวดรายจา่ย ประเภท - รายการ จ านวนเงนิทีจ่า่ย หมายเหตุ

66.  โครงการป้องกันและแกไ้ขโรคตดิตอ่หรอืโรคระบาด

      การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก

67.  โครงการรณรงคเ์ฝ้าระวัง ควบคมุ ป้องกัน และระงับ

      การแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก

68.  โครงการรณรงคป้์องกันและควบคมุโรคเอดส์

69.  โครงการรณรงคผ์ลติภัณฑอ์าหารปลอดภัย

70.  โครงการขับเคลือ่นสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย

      จากโรคพษิสนัุขบา้

71.  กจิกรรมการจัดการขยะอันตรายชมุชน

72.  โครงการ/กจิกรรมรณรงคอ์นุรักษ์สิง่แวดลอ้มและ/

      หรอืการจัดการขยะมลูฝอย

73.  โครงการจัดการขยะอนิทรยี์

74.  จา้งเหมาก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

75.  โครงการเฝ้าระวังและฟ้ืนฟคูณุภาพน ้าในคลองพืน้ที่

      ต าบลกาหลง

76.  โครงการสถานประกอบการรักษ์สิง่แวดลอ้ม

77.  โครงการอบรมอาสาสมัครทอ้งถิน่รักษ์โลก (อกล.)

-   หมวดคา่วัสดุ 1.  วัสดสุ านักงาน

2.  วัสดไุฟฟ้าและวทิยุ

3.  วัสดงุานบา้นงานครัว

4.  วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

5.  วัสดโุฆษณาและเผยแพร่

6.  วัสดคุอมพวิเตอร์

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

                                                   รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,850.00

-

112,533.95

1,433.00

-

-

134,775.00

5,200.00

-
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7.  วัสดนุ ้าดืม่บรโิภค

8.  วัสดอุืน่ ๆ 

9.  วัสดเุครือ่งดับเพลงิ

10.  วัสดกุอ่สรา้ง

11.  วัสดกุจิการประปา

12.  วัสดกุารศกึษา

13.  คา่อาหารเสรมิ (นม) ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

14.  คา่อาหารเสรมิ (นม) เด็กประถม

15.  วัสดกุฬีา

16.  วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

17.  วัสดถัุงขยะชนดิเหลีย่มมลีอ้

-   หมวดคา่สาธารณูปโภค 1.  คา่ไฟฟ้า

2.  คา่บรกิารโทรศัพท์

3.  คา่บรกิารไปรษณีย์

4.  คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

-   หมวดคา่ครุภัฑณ์ 1.  เครือ่งคอมพวิเตอร์

2.  เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์

3.  ตูเ้ก็บชดุดับเพลงิและอปุกรณ์ดับเพลงิ

4.  ตูเ้หล็ก  แบบ 2 บาน

5.  ตูเ้ก็บเอกสาร

6.  โตะ๊เรยีนพรอ้มเกา้อี้

7.  เครือ่งเลน่สนามเด็กเลน่ภายในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

    บา้นกาหลง

8.  เครือ่งคอมพวิเตอร์

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

1,664.00

-

-

930.90

25,680.00

90,152.60

195,479.40

-

-

-

185,000.00

487,613.67

29,800.00

2,517.71

-

15,739.36

29,800.00

14,900.00

-

-

-

-

-
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9.  เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์

10.  โตะ๊ท างาน  ระดับ 7-9

11.  เกา้อีท้ างาน  ระดับ 7-9

12.  เครือ่งคอมพวิเตอร์

13.  เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์

14.  เครือ่งส ารองไฟฟ้า

15.  เครือ่งพน่ละออง

-   หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1.  โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารส านักงาน อบต.กาหลง

2.  โครงการกอ่สรา้งสะพานไมท้างเดนิสัญจร หมูท่ี ่7

3.  โครงการลอกรางระบายน ้าในพืน้ทีต่ าบลกาหลง

4.  โครงการปรับปรุงภมูทัิศน์ต าบลกาหลง

5.  โครงการกอ่สรา้งปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองสนัุขหอน

    หมูท่ี ่2

6.  โครงการกอ่สรา้งถนนพรอ้มทอ่ระบายน ้า หมูท่ี ่3

7.  โครงการขดุลอกคลองเลยีบทางรถไฟ หมูท่ี ่6

8.  โครงการกอ่สรา้งวางทอ่ระบายน ้าพรอ้มบอ่พัก หมูท่ี ่2

9.  โครงการกอ่สรา้งตดิตัง้ประตแูละชอ่งรัว้สแตนเลส

    ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นกาหลง 

10.  โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง หมูท่ี ่5

11.  โครงการลาดยางลานอาคารส านักงาน อบต.กาหลง

-   หมวดเงนิอดุหนุน 1.  อดุหนุนศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่สูเ่พือ่เอาชนะยาเสพตดิ

    อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร

2.  อดุหนุนศนูยป์ฏบิัตกิารร่วมชว่ยเหลอืประชาชน

-

495,000.00

423,000.00

450,000.00

480,000.00

250,000.00

390,000.00

200,000.00

450,000.00

485,000.00

470,000.00

-

-

5,500.00

4,500.00

29,800.00

-

1,875,000.00

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

490,000.00

-
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3.  อดุหนุนกาชาดจังหวัดสมทุรสาคร

4.  อดุหนุนเขตหา้มลา่สัตวป่์าพันทา้ยนรสงิห์

5.  อดุหนุนการประปาสว่นภมูภิาคสาขาสมทุรสาคร

6.  คา่อาหารกลางวันเด็กประถม

20,465,553.55

                                                    รายงานแสดงกจิการทีไ่ดก้ระท าไปแลว้ท ัง้ส ิน้

ต ัง้แตเ่ดอืนมถินุายน - เดอืนกนัยายน  2562    ปีงบประมาณ  2562

-

3,102,433.00

-

-


