
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลบานในดง

อําเภอ ทายาง   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,991,733 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,822,000 บาท

งบบุคลากร รวม 4,284,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนรายเดือน นายกอบต.เดือนละ 20,400 บาท 
-คาตอบแทนรายเดือน รองนายกอบต.เดือนละ 11,220 บาท 
 จํานวน 2 อัตรา

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินประจําตําแหนง นายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท 
-เงินประจําตําแหนง รองนายกอบต.เดือนละ 880 บาท 
 จํานวน 2 อัตรา

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินตอบแทนพิเศษ นายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท 
-เงินตอบแทนพิเศษ รองนายกอบต.เดือนละ 880 บาท 
 จํานวน 2 อัตรา

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกอบต.เดือนละ 7,200 บาท

วันที่พิมพ : 6/9/2562  11:05:31 หนา : 1/43



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 691,200 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินคาตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภาอบต.เดือนละ 7,200 บาท 
 

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 331,200 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาอบต.เดือนละ 11,220 บาท 
-เงินคาตอบแทนรายเดือน รองประธานสภาอบต.เดือนละ 9,180 บาท 
-เงินคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการสภาอบต.เดือนละ 7,200 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,576,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,517,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
-ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นระดับตน อัตราเงินเดือนเดิม
 35,220 บาท เป็นเงิน 422,640 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นระดับตน
 เป็นเงิน 16,380 บาท 
-ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับตน อัตราเงินเดือนเดิม 30,790 บาท 
 เป็นเงิน 369,480 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับตน
 เป็นเงิน 16,380 บาท 
-ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ อัตราเงินเดือนเดิม
 28,030 บาท เป็นเงิน 336,360 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
 เป็นเงิน 16,140 บาท 
-ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 138,120 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 เป็นเงิน 21,300 บาท 
-ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
 เป็นเงิน 180,720 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
-ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นระดับตน
-ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับตน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 897,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-ตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป อัตราคาตอบแทนเดิม 16,650 บาท 
 เป็นเงิน 199,800 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักจัดการงานทั่วไป
 เป็นเงิน 8,040 บาท 
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดิม 12,060 บาท 
 เป็นเงิน 144,720 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
 เป็นเงิน 5,880 บาท 
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (ประเภทผูมีทักษะ) 
 เป็นเงิน 112,800 บาท 
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ เป็นเงิน 138,000 บาท 
-ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน เป็นเงิน 180,000 บาท 
-ตําแหนงคนงาน อัตราคาตอบแทนเดิม 9,000 บาท เป็นเงิน 
 108,000 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ เป็นเงิน 14,700 บาท 
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 24,000 บาท 
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ เป็นเงิน 21,420 บาท 
-ตําแหนงคนงาน เป็นเงิน 12,000 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 1,467,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการในอบต.
 และจายเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
 สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย
-เงินตอบแทนเจาหนาที่่ในการเลือกตั้ง
 ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตรพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร
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ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียมตาง ๆ 
-คาจางเหมาบริการ
-คาเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนตสวนราชการ
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คารับรองขององคการบริหารสวนตําบล เชน การเลี้ยงตอนรับ
 สวนราชการอื่นๆ การประชุมสภา อบต. ฯลฯ
-คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี ไดแก โครงการเฉลิมพระเกียรติ
 กิจกรรมวันพอแหงชาติ
 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
 กิจกรรมวันปิยะมหาราช เป็นตน
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
 ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ผูบริหาร 
 และสมาชิกสภา อบต.

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาลงทะเบียนตาง ๆ
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โครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการป้องกันการทุจริต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายโครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ในการป้องกันการทุจริต เชน คาวิทยากร คาอาหาร และน้ําดื่ม 
 คาจัดสถานที่  คาป้าย คาวัสดุเครื่องเขียน และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 8 หนา 88

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
 ตามปกติ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 192,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน แปรง ไมกวาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางใน ยางนอก หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งใชกับรถจักรยานยนต รถยนต
 และเครื่องจักรกลทุกชนิด ที่ใชในการปฏิบัติงานใหกับ อบต.
 เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาวัสดุอุปกรณโฆษณาและเผยแพร เชน แผนป้ายประกาศ
 กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แป้นพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือ
 อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของ อบต. เป็นตน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือ
 อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลของ อบต. เป็นตน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาโทรศัพท สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เป็นตน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร เป็นตน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต
 คาบริการปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล เป็นตน

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
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โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 43,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.บานในดง โดยทําการตีฝ้า
 เพดานแผนสมารทบอรด 4 มิลลิเมตร โครงคราวเหล็กอาบสังกะสี
 57.54 ตารางเมตร พรอมซอมแซมงานพื้นกระเบื้องขนาด
 0.30 x 0.30 เมตร จํานวน 13 ตารางเมตร เปลี่ยนกระเบื้อง
 ครอบสันโคงสีแดง 27 แผน งานทาสี 84 ตารางเมตร (รายละเอียด
 ตามแบบ อบต.กําหนด)
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 2 หนา 86
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งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวมและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอทายาง พ.ศ
.2563 (ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน)

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจาย
-โครงการบริหารอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติการรวม
 และอํานวยความสะดวกแกประชาชนขององคกรปกครองสวน
 ทองถิ่นระดับอําเภอทายาง พ.ศ.2563 (ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
 ชวยเหลือประชาชน)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
 สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 6 หนา 87
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,763,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,872,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,872,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,675,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
-ตําแหนงนักบริหารงานการคลังระดับตน อัตราเงินเดือนเดิม
 31,880 บาท เป็นเงิน 382,560 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนง นักบริหารงานการคลังระดับตน
 เป็นเงิน 16,860 บาท 
-ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน อัตราเงินเดือนเดิม
 22,920 บาท เป็นเงิน 275,040 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
 เป็นเงิน 13,500 บาท 
-ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ อัตราเงินเดือนเดิม
 28,030 บาท เป็นเงิน 336,360 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
 เป็นเงิน 16,140 บาท 
-ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ อัตราเงินเดือนเดิม 
 28,030 บาท เป็นเงิน 336,360 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 
 เป็นเงิน 16,140 บาท 
-ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน อัตราเงินเดือนเดิม 
 22,490 บาท เป็นเงิน 269,880 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
 เป็นเงิน 13,140 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
-ตําแหนงนักบริหารงานการคลังระดับตน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 130,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี อัตราคาตอบแทนเดิม
 10,440 บาท เป็นเงิน 125,280 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงิน
 และบัญชี เป็นเงิน 5,040 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี เป็นเงิน 24,000 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 886,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 316,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการในอบต.
 และจายเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแก
 พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเชาบาน / คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกบุตรพนักงานสวนตําบล 
 และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจาก
 องคการบริหารสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียมตางๆ 
-คาจางเหมาบริการ
 ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก เป็นตน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาลงทะเบียนตาง ๆ 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
 ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอ 5 หนา 87

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา สมุด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แป้นพิมพ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,854,038 บาท

งบบุคลากร รวม 1,275,828 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,275,828 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,068,288 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
-ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาระดับตน อัตราเงินเดือนเดิม
 27,480 บาท เป็นเงิน 329,760 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาระดับตน 
 เป็นเงิน 16,260 บาท 
-ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นเงิน 180,720 บาท
-ตําแหนงครู คศ1อัตราเงินเดือนเดิม 22,430 บาท เป็นเงิน
 269,160 บาท 
-ตําแหนงครู คศ1 อัตราเงินเดือนเดิม 19,550 บาท 
 เป็นเงิน 234,600 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงครู คศ1เป็นเงิน 37,788 บาท  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
-ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาระดับตน เป็นเงิน 42,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 158,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ) อัตราคาตอบแทนเดิม
 12,700 บาท เป็นเงิน 152,400 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูดูแลเด็ก
 (ประเภทผูมีทักษะ) เป็นเงิน 6,120 บาท 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 7,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ประเภทผูมีทักษะ) เป็นเงิน 7,020 บาท 
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งบดําเนินงาน รวม 1,377,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการในอบต.
 และจายเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
 สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเชาบาน / คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์

ค่าใช้สอย รวม 567,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียมตาง ๆ 
-คาจางเหมาบริการ
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก เป็นตน

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาลงทะเบียนตาง ๆ 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 372,350 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายนา
-คาจัดการเรียนการสอน
-คาหนังสือเรียน
-คาอุปกรณการเรียน
-คาเครื่องแบบนักเรียน
-คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิ.ย.61
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
 สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
 พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ขอ 4 หนา 67 
 ขอ 6 หนา 68

โครงการอนุรักษฟื้นฟูภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการอนุรักษฟื้นฟูภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของ
 เด็กและเยาวชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ
 คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
 พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 5 หนา 68
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
 ตามปกติ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 619,860 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด ฯลฯ

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 574,860 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายนา และ
 คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานในดง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แป้นพิมพ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร

โตะพรอมเกาอี้ชุด 6 คน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ชุด 6 คน
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาพัฒนาทักษะภาษามุงหนาสู AEC จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาพัฒนาทักษะภาษามุงหนาสู AEC ใหแกโรงเรียนบานในดง

คาอาหารกลางวัน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนโรงเรียนบานในดง 
 เป็นเงิน 1,000,000 บาท 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,040,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เชน 
 คาวิทยากร คาป้าย คาอาหารและน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
 และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 7 หนา 68
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน 
 คาเชาเครื่องขยายเสียง คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ
 และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
 จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
 กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 3 หนา 67

งบลงทุน รวม 950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลนสนามสําหรับ ศพด. จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วันที่พิมพ : 6/9/2562  11:05:31 หนา : 17/43



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสรางอาคารครอบเครื่องเลนสนาม จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางอาคารครอบเครื่องเลนสนาม หมูที่ 5 บานในดง
 บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชายนา ขนาดกวาง 8.00 เมตร 
 ยาว 10.00 เมตร มีพื้นที่ใชสอย 80 ตารางเมตร (รายละเอียด
 ตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (5) 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 14 หนา 70

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 45,000 บาท

-เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกัน
 และควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
 ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,011,740 บาท

งบบุคลากร รวม 568,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 568,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 526,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
-ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน อัตราเงินเดือนเดิม
 27,480 บาท เป็นเงิน 329,760 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน
 เป็นเงิน 16,260 บาท 
-ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นเงิน 180,720 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
-ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน เป็นเงิน 42,000 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 443,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการในอบต.
 และจายเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
 สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียมตาง ๆ 
-คาจางเหมาบริการ
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก เป็นตน
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คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาลงทะเบียนตาง ๆ 

โครงการกิจกรรมสรางสรรคสงเสริมจินตนาการเด็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการกิจกรรมสรางสรรคสงเสริม
 จินตนาการเด็ก เชน คาอาหารและคาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม 
 คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ
 และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 16 หนา 64

โครงการเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหาร
 ปลอดภัย เชน คาอาหารและคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
 คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ
 คาวัสดุอุปกรณในการทําพื้นที่ และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 10 หนา 63

วันที่พิมพ : 6/9/2562  11:05:31 หนา : 20/43



โครงการทองเที่ยววิถีเกษตรเก๋ไก๋สไตสบานในดง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการทองเที่ยววิถีเกษตรเก๋ไก๋สไตส
 บานในดง เชน คาอาหาร และคาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาวิทยากร
 คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ 
 และรายจายอื่นๆ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 22 หนา 66

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย เชน คาอาหาร
 และคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการ
 ฝึกอบรม คาป้ายโครงการ และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 2 หนา 60
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
 จากพระราชดําริ เชน คาอาหาร และคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
 คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ 
 และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 8 หนา 61

โครงการอบรมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการอบรมอาชีพสําหรับประชาชน เชน คาอาหาร
 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการ
 ฝึกอบรม คาป้ายโครงการ และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 1 หนา  60 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานได
 ตามปกติ เป็นตน
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ ปากกา สมุด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แป้นพิมพ ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือผูป่วยเอดส ผูติดเชื้อ HIV และผูไดรับผลกระทบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการชวยเหลือผูป่วยเอดส ผูติดเชื้อ HIV
 และผูไดรับผลกระทบ เชน คาอาหาร และคาอาหารวางพรอม
 เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้าย
 โครงการ และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 19 หนา 65
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โครงการพัฒนาสตรีเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการพัฒนาสตรีเสริมสรางความเขมแข็ง
 ของครอบครัว เชน คาอาหาร และคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
 คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ
 และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 18 หนา  65

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผูพิการและผูดอยโอกาสในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผูพิการและ
 ผูดอยโอกาสในชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม
 คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ
 และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 14 หนา 64
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โครงการรณรงคงดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปลอดภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการรณรงคงดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพ
 ปลอดภัย เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม  คาวิทยากร
 คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายโครงการ และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 21 หนา  66

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ (สรางสุข) ตําบลบานในดง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ (สรางสุข) ตําบล
 บานในดง เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม คาวิทยากร
 คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายโครงการ และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 23 หนา 66
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,627,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,305,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,305,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 399,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
-ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับตน อัตราเงินเดือนเดิม
 31,880 บาท เป็นเงิน 382,560 บาท 
-เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับตน 
 เป็นเงิน 16,860 บาท 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
-ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับตน เป็นเงิน 42,000 บาท 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 756,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า อัตราคาตอบแทนเดิม 12,060 บาท 
 เป็นเงิน 144,720 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า 
 เป็นเงิน 5,880 บาท 
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัตราคาตอบแทนเดิม 10,440 บาท 
 เป็นเงิน 125,280 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
 เป็นเงิน 5,040 บาท 
-ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า อัตราคาตอบแทนเดิม 9,730 บาท 
 เป็นเงิน 116,760 บาท 
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า 
 เป็นเงิน 4,680 บาท 
-ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา อัตราคาตอบแทนเดิม 11,500 บาท 
 เป็นเงิน 138,000 บาท 
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทนเดิม 9,000 บาท 
 เป็นเงิน 108,000 บาท 
-ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราคาตอบแทนเดิม
 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 108,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
-ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า เป็นเงิน 14,700 บาท 
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท 
-ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟ้า เป็นเงิน 24,000 บาท 
-ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 12,000 บาท 
-ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นเงิน 12,000 บาท 
-ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา เป็นเงิน 21,420 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 1,322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการในอบต.
 และจายเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงาน
 สวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกบุตรพนักงานสวนตําบล 
 และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจากองคการบริหารสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาธรรมเนียมตาง ๆ 
-คาจางเหมาบริการ
 ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก เป็นตน

คาลงทะเบียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาลงทะเบียนตาง ๆ 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
 ตามปกติ เป็นตน

ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ ปากกา  แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้ออุปกรณไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟ บัลลาสต ฯลฯ

วัสดุกอสราง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสรางตาง ๆ เชน ปูนซีเมนต ตะปู ทราย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งใชกับรถจักรยานยนต รถยนต และ
 เครื่องจักรกลทุกชนิด ที่ใชในการปฏิบัติงานใหกับ อบต.
 เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง เป็นตน

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการเกษตร เชน เลื่อย ใบมีด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผาหมึก แป้นพิมพ ฯลฯ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงคการกําจัดขยะและการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการรณรงคการกําจัดขยะและการคัดแยกขยะทุก
 ครัวเรือน เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
 คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่น ๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 1 หนา 84
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาของเด็ก 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาชุดกีฬา เงินรางวัล คาป้ายโครงการ
 คาอุปกรณแขงขัน คาถวยรางวัล และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
 จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
 กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 3 หนา 80
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โครงการแขงขันกีฬาอบต.บานในดงสัมพันธตานยาเสพติด ประจําปี 2563 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาอบต.บานในดงสัมพันธ
 ตานยาเสพติด ประจําปี 2563 เชน คาถวยรางวัล คาชุดกีฬา
 คาอุปกรณแขงขัน เงินรางวัล คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
 กรรมการตัดสิน คาเชาเครื่องขยายเสียง คาจางเหมาทําสนาม 
 และรายจายอื่น ๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
 จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
 แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 1 หนา 80
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสุขสันต ผูสูงอายุสดใส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดงานครอบครัวสุขสันต ผูสูงอายุสดใส เชน 
 คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม
 คาป้ายโครงการ คาจางเหมาบุคคลภายนอกจัดสถานที่พรอมทํา
 ความสะอาด กอน - หลัง คาวัสดุอุปกรณ และรายจายอื่น ๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
 จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
 กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 2 หนา 85

โครงการคายวัฒนธรรมสําหรับเยาวชน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการคายวัฒนธรรมสําหรับเยาวชน เชน
 คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารและน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
 และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 4 หนา 85
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โครงการมหกรรมการเกษตรและของดีทายาง ประจําปี 2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายงานมหกรรมการเกษตรและของดีทายาง ประจําปี 2563 เชน
 คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาอุปกรณ และรายจายอื่นๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
 งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
 กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 1 หนา 85

โครงการรวมรักษสายน้ําตามวิถีไทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดงานรวมรักษสายน้ําตามวิถีไทย เชน 
 คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องขยายเสียง
 คาตอบแทนวิทยากร เงินรางวัลการประกวด และรายจายอื่น ๆ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
 ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
 การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 3 หนา 85
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โครงการลานวัฒนธรรมตําบลบานในดง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในการจัดโครงการลานวัฒนธรรมตําบลบานในดง เชน
 คาวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหารและน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
 และรายจายอื่น ๆ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
 และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 5 หนา 85

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเผยแพรกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอําเภอทายางในงาน"พระ
นครคีรี"

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจาย
-โครงการเผยแพรกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นอําเภอทายาง
 ในงาน"พระนครคีรี"
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 2 หนา 80

วันที่พิมพ : 6/9/2562  11:05:31 หนา : 34/43



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,638,200 บาท

งบลงทุน รวม 4,638,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,638,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานในดง จํานวน 493,700 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานในดง 
 จากไรนายประจักษ เนียมแสง ถึง ไรนายบุญลือ เผือกผอง
 ชวงที่ 1 กวาง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 950 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง
 ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 2 หนา 35
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหัวเข จํานวน 497,600 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหัวเข
 จากไรนายยน วงคญาติ ถึง นานายเปี่ยม วงคญาติ 
 กวาง 3 เมตร  ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร ฝังทอระบาย
 น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร
 จํานวน 4 ทอน พรอมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร
 ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 885 ตารางเมตร
 พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 13 หนา 39
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานในดง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานในดง
 จากนานางจํารัส ขําขม ถึง ไรนายปรีชา สงคราม
 กวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ฝังทอระบายน้ํา
 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร 
 จํานวน 8 ทอน พรอมลงลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร
 ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 920 ตารางเมตร
 พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 29 หนา  44
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหนองคาง จํานวน 911,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหนองคาง
 จากศาลาริมคลองหมูที่ 6 ถึง ถนนในดง - หนองบัว
 กวาง 5 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง
 ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีต
 ไมนอยกวา 1,590 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการตาม
 แบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 33 หนา 46
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กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 บานหัวเข จํานวน 790,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 3 บานหัวเข
 จากบานนายเจริญ บุญเปี่ยม ถึง บานนายประสม ตวงศิลป์ 
 กวาง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหลทางขางละ
 1.00 เมตร มีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
 880 ตารางเมตร พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน
 จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 20 หนา 41
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กอสรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 2 บานชายนา จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 2 บานชายนา
 จากไรนายบุญรอด แหวนทอง ถึง หนาโรงสี กวาง 0.50 เมตร 
 ยาว 395 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึก 0.65 เมตร พรอมฝังทอ
 ระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.20 เมตร จํานวน 6 ทอน 
 ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 39 หนา 48

กอสรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 4 บานใหม จํานวน 627,900 บาท

เพื่อจายเป็น
-คากอสรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมูที่ 4 บานใหม
 จากบานนายบุญประเสริฐ หิญชีระนันท ถึง ไรนายบุญชู ทนยิ้ม 
 กวาง 0.70 เมตร ยาว 354 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 เมตร
 พรอมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 41 หนา 48
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ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 3 บานหัวเข จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 3 บานหัวเข บริเวณ
 นานายพนา วงคญาติ ถึง นานางฟู วงคญาติ ถนนเดิมเป็นถนน
 ลูกรัง กวาง 3 เมตร ยาว 163 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
 โดยทําการปั้นถนนกวาง 3 เมตร ยาว 163 เมตร ดินหนาเฉลี่ย
 0.40 เมตร ใชปริมาณดินไมนอยกวา 254 ลูกบาศกเมตร พรอมลง
 ลูกรังกวาง 3 เมตร ยาว 163 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 ใชปริมาณลูกรังไมนอยกวา 95 ลูกบาศกเมตร
 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ19 หนา  41
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ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3 บานหัวเข จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3 บานหัวเข จากนานายชั้น  สุดใจ
 ถึง นานายปลื้ม สีนาก ถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กวาง 3 เมตร 
 ยาว 258 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร โดยทําการปั้นถนนกวาง 
 3 เมตร ยาว 258 เมตร ดินหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ใชปริมาณดิน
 ไมนอยกวา 301 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังกวาง 3 เมตร
 ยาว 258 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใชปริมาณลูกรัง
 ไมนอยกวา 150 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)
-พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 67 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
 การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขอ 18 หนา 40

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,359,555 บาท

งบกลาง รวม 6,359,555 บาท
งบกลาง รวม 6,359,555 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 65,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,201,200 บาท

เพื่อจาย
-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 729,600 บาท

เพื่อจาย
-เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจาย
-เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส
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สํารองจาย จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาใชจายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานในดง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานในดง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลบานในดง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
 หรือพื้นที่ตําบลบานในดง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 161,255 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
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