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จ ำนวนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ 250,000

ส ำหรบัจำ่ยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จำ่ยเป็น

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 100,000

คำ่ใช้สอย 680,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 200,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 50,000

เพือ่จำ่ยเป็น

งบด ำเนินงำน 1,181,000

คำ่ตอบแทน 70,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 68,760

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว 

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 914,400

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 90,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,487,300

เงนิเดอืนพนกังำน 1,414,140

เงนิคำ่ตอบแทนอืน่ 331,200
เพือ่จำ่ยเป็น

- เงนิคำ่ตอบแทนรำยเดอืน ประธำนสภำอบต.เดอืนละ 11,220 บำท 

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 691,200

เพือ่จำ่ยเป็น

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 86,400

เพือ่จำ่ยเป็น

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 42,120

เพือ่จำ่ยเป็น

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120

เพือ่จำ่ยเป็น

เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก 514,080

เพือ่จำ่ยเป็น

งบบุคลำกร 4,194,420

เงนิเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,707,120

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 23,633,956 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

งำนบรหิำรท ั่วไป 5,843,020

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นในดง

อ ำเภอ ทำ่ยำง   จงัหวดัเพชรบรีุ

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 24,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 121,440

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เงนิเดอืนพนกังำน 1,497,240

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล 

งบบุคลำกร 1,684,680

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,684,680

- โครงกำรกอ่สรำ้งเหมอืงคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู หมูท่ี ่5 บำ้นในดง

งำนบรหิำรงำนคลงั 1,805,680

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งเหมอืงคอนกรีตเสรมิเหล็กรูปตวัยู หมูท่ี ่5 บำ้นในดง จำกนำนำงจนิดำ

 ถงึ นำนำยสงัเวียน

467,600

งบลงทุน 467,600

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 467,600

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 44,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 10,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 6,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ไฟฟ้ำ 100,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่สำธำรณูปโภค 180,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดกุีฬำ 5,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ 3,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 110,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 3,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,000

คำ่วสัดุ 251,000

วสัดสุ ำนกังำน 100,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 50,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรอบรมมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำกำรทุจรติ  ประจ ำปี 

2561

10,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรปรบัปรุงและพฒันำศนูย์รวมขอ้มลูขำ่วสำรกำรจดัซ้ือหรือกำรจดัจำ้งของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ ำเภอและศนูย์ประสำนงำนองค์กรปกครองสว่น

20,000

เพือ่จำ่ย 

คำ่ลงทะเบยีน 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น
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เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ลงทะเบยีน 20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 125,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 821,400

คำ่ตอบแทน 42,000

คำ่เชำ่บำ้น 42,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว

งบด ำเนินงำน 1,420,026

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 17,220

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 147,960

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,184,160

เงนิเดอืนพนกังำน 976,980

แผนงำนกำรศกึษำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 3,456,186

งบบุคลำกร 1,184,160

โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 150,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 150,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 150,000

งบด ำเนินงำน 150,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดสุ ำนกังำน 25,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่วสัดุ 35,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ลงทะเบยีน 10,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 40,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 10,000

คำ่ตอบแทน 46,000

คำ่เชำ่บำ้น 36,000

งบด ำเนินงำน 121,000
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เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 138,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 10,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง

งบด ำเนินงำน 163,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 531,240

เงนิเดอืนพนกังำน 489,240

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์ 694,240

งบบุคลำกร 531,240

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับำ้ 40,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ ประจ ำปี 2561 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 70,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 70,000

งบด ำเนินงำน 70,000

โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำติ 60,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรพฒันำคณุภำพชีวติของเด็กและเยำวชน 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 90,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ 90,000

งบด ำเนินงำน 90,000

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 852,000

เพือ่จำ่ยเป็น

งบเงนิอุดหนุน 852,000

เงนิอุดหนุน 852,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 511,626

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดสุ ำนกังำน 20,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่วสัดุ 556,626

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูภมูปิญัญำเพือ่กำรศกึษำของเด็กและเยำวชน 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 356,400

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรพฒันำทกัษะกำรใชภ้ำษำองักฤษภำษำจีนสูA่EC 200,000

โครงกำรคำ่ยสภำเด็กและเยำวชนจติอำสำพฒันำสู่ค่วำมเป็นผูน้ ำชุมชน 70,000
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เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ลงทะเบยีน 5,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 5,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 400,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 1,068,000

คำ่ตอบแทน 15,000

เงนิชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 15,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว

งบด ำเนินงำน 1,463,000

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 117,420

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 733,200

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่ง

เงนิเดอืนพนกังำน 359,460

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนสว่นต ำบล

งบบุคลำกร 1,252,080

เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,252,080

เพือ่จำ่ยเป็น

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 2,915,080

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรสง่เสรมิและฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำยของผูพ้กิำรผูด้อ้ยโอกำส และผูส้งูอำยุ

เบือ้งตน้

20,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำศกัยภำพผูด้อ้ยโอกำส คนไรท้ีพ่ึง่ 20,000

งบด ำเนินงำน 40,000

คำ่ใช้สอย 40,000

เพือ่จำ่ยเป็น

งำนสวสัดกิำรสงัคมและสงัคมสงเครำะห์ 40,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000

คำ่วสัดุ 25,000

วสัดสุ ำนกังำน 20,000

วยัใส No บหุรี่ 18,000

เพือ่จำ่ยเป็น

มหกรรมคนต ำบลบำ้นในดงรว่มลีลำศสง่เสรมิสขุภำพปรำศจำกแอลกอฮอล์ 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพส ำหรบัประชำชน 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรเกษตรปลอดภยัสขุภำพดมีรีำยได้ 30,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ลงทะเบยีน 10,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 10,000

เพือ่จำ่ยเป็น

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวมคำ่ใช้สอย 51,500

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุนควำมเขม้แข็งชุมชน 51,500

งบด ำเนินงำน 51,500

โครงกำรรณรงค์กำรก ำจดัขยะและกำรคดัแยกขยะในครวัเรือน 60,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 60,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 60,000

งบด ำเนินงำน 60,000

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลูกรงั หมูท่ี ่4 บำ้นใหม ่จำกไรน่ำยสชุำต ิถงึ ไรน่ำงจนัทมิำ 65,800

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลูกรงั หมูท่ี ่4 บำ้นใหม ่จำกไรน่ำยสชุำต ิถงึ 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่4 บำ้นใหม ่จำกบำ้นนำยณฐัวุฒ ิถงึ 

บำ้นนำงผนั

178,000

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่4 บำ้นใหม ่

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่3 บำ้นหวัเข ้จำกบำ้นนำยศริ ิถงึ บำ้น

นำยเสำ

186,000

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่3 บำ้นหวัเข ้

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่3 บำ้นหวัเข ้จำกบำ้นนำงบญุม ีถงึ 

บำ้นนำงแจง้

138,000

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่3 บำ้นหวัเข้

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่2 บำ้นชำยนำ จำกไรน่ำยเยื้อน ถงึ นำ

นำยพร

495,000

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่2 บำ้นชำยนำ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่1 บำ้นในดง จำกไรน่ำยนิพนธ์ ถงึ 

บำ้นนำงเชย

484,500

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหมูท่ี ่1 บำ้นในดง 

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝงัทอ่ระบำยน ้ำ หมูท่ี ่6 บำ้นหนองคำ่ง

 ชว่งที ่1 จำกบำ้นนำยสนั่น ถงึ ไรน่ำยอรุณ   ชว่งที ่2 จำกไรน่ำงล ำใย ถงึ บำ้นนำงพร

497,000

- โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มฝงัทอ่ระบำยน ้ำ 

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง 2,044,300

คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

เพือ่จำ่ยเป็น

งบลงทุน 2,044,300

คำ่ใช้สอย 500,000

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 500,000

งำนไฟฟ้ำถนน 2,544,300

งบด ำเนินงำน 500,000

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 200,000

เพือ่จำ่ยเป็น

งบลงทุน 200,000

คำ่ครุภณัฑ์ 200,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดกุอ่สรำ้ง 160,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 200,000

เพือ่จำ่ยเป็น

วสัดสุ ำนกังำน 10,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่วสัดุ 380,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 658,000



จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

   ต ัง้จำ่ยจำกเงนิรำยไดแ้ละ/หรือเงนิอดุหนุนท ั่วไป

เพือ่จำ่ยเป็น

เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 158,350

เพือ่จำ่ยเป็น

รำยจำ่ยตำมขอ้ผกูพนั 250,000

เพือ่จำ่ยเป็น

ส ำรองจำ่ย 810,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 60,000

เพือ่จำ่ยเป็น

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 614,400

เพือ่จำ่ยเป็น

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 3,571,200

งบกลำง 5,528,950

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 65,000

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 5,528,950

งบกลำง 5,528,950

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 20,000

  -โครงกำรเผยแพรก่จิกรรมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่อ ำเภอทำ่ยำง 

งบเงนิอุดหนุน 20,000

เงนิอุดหนุน 20,000

โครงกำรรว่มรกัษ์สำยน ้ำตำมวถิีไทย 40,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรมหกรรมกำรเกษตรและของดทีำ่ยำง ประจ ำปี 2561 135,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรครอบครวัสขุสนัต์ ผูส้งูอำยุสดใส 50,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 225,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 245,000

งบด ำเนินงำน 225,000

โครงกำรแขง่ขนักีฬำอบต.บำ้นในดงสมัพนัธ์ตำ้นยำเสพตดิ ประจ ำปี 2561 100,000

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรแขง่ขนักีฬำ อบต.สมัพนัธ์อ ำเภอทำ่ยำง จงัหวดัเพชรบรีุ 40,000

เพือ่จำ่ยเป็น

คำ่ใช้สอย 140,000

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 140,000

งบด ำเนินงำน 140,000

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 45,500

เพือ่จำ่ยเป็น

โครงกำรประชำคมหมูบ่ำ้น 6,000

เพือ่จำ่ยเป็น

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ



250,000 บำท

20,000 บำท

100,000 บำท

680,000 บำท

200,000 บำท

20,000 บำท

50,000 บำท

1,181,000 บำท

70,000 บำท

68,760 บำท

914,400 บำท

90,000 บำท

2,487,300 บำท

1,414,140 บำท

331,200 บำท

691,200 บำท

86,400 บำท

42,120 บำท

42,120 บำท

514,080 บำท

4,194,420 บำท

1,707,120 บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 23,633,956 บำท จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น

แผนงำนบรหิำรงำนท ั่วไป

5,843,020 บำท

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นในดง

อ ำเภอ ทำ่ยำง   จงัหวดัเพชรบรีุ

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป



24,000 บำท

121,440 บำท

42,000 บำท

1,497,240 บำท

1,684,680 บำท

1,684,680 บำท

1,805,680 บำท

467,600 บำท

467,600 บำท

467,600 บำท

44,000 บำท

10,000 บำท

20,000 บำท

6,000 บำท

100,000 บำท

180,000 บำท

20,000 บำท

5,000 บำท

3,000 บำท

110,000 บำท

3,000 บำท

10,000 บำท

251,000 บำท

100,000 บำท

50,000 บำท

10,000 บำท

20,000 บำท

30,000 บำท



20,000 บำท

20,000 บำท

125,000 บำท

821,400 บำท

42,000 บำท

42,000 บำท

1,420,026 บำท

17,220 บำท

147,960 บำท

42,000 บำท

1,184,160 บำท

976,980 บำท

แผนงำนกำรศกึษำ

3,456,186 บำท

1,184,160 บำท

150,000 บำท

150,000 บำท

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

150,000 บำท

150,000 บำท

10,000 บำท

25,000 บำท

35,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท

20,000 บำท

40,000 บำท

10,000 บำท

46,000 บำท

36,000 บำท

121,000 บำท



138,000 บำท

10,000 บำท

163,000 บำท

42,000 บำท

531,240 บำท

489,240 บำท

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์

694,240 บำท

531,240 บำท

40,000 บำท

30,000 บำท

70,000 บำท

แผนงำนสำธำรณสุข

70,000 บำท

70,000 บำท

60,000 บำท

30,000 บำท

90,000 บำท

90,000 บำท

90,000 บำท

852,000 บำท

852,000 บำท

852,000 บำท

5,000 บำท

511,626 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

556,626 บำท

30,000 บำท

356,400 บำท

200,000 บำท

70,000 บำท



5,000 บำท

5,000 บำท

400,000 บำท

1,068,000 บำท

15,000 บำท

15,000 บำท

1,463,000 บำท

117,420 บำท

733,200 บำท

42,000 บำท

359,460 บำท

1,252,080 บำท

1,252,080 บำท

แผนงำนเคหะและชุมชน

2,915,080 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

40,000 บำท

40,000 บำท

40,000 บำท

5,000 บำท

25,000 บำท

20,000 บำท

18,000 บำท

30,000 บำท

30,000 บำท

30,000 บำท

10,000 บำท

10,000 บำท



51,500 บำท

แผนงำนสรำ้งควำมเขม้แข็งของชุมชน

51,500 บำท

51,500 บำท

60,000 บำท

60,000 บำท

60,000 บำท

60,000 บำท

65,800 บำท

178,000 บำท

186,000 บำท

138,000 บำท

495,000 บำท

484,500 บำท

497,000 บำท

2,044,300 บำท

2,044,300 บำท

500,000 บำท

500,000 บำท

2,544,300 บำท

500,000 บำท

200,000 บำท

200,000 บำท

200,000 บำท

5,000 บำท

5,000 บำท

160,000 บำท

200,000 บำท

10,000 บำท

380,000 บำท

658,000 บำท



158,350 บำท

250,000 บำท

810,000 บำท

60,000 บำท

614,400 บำท

3,571,200 บำท

5,528,950 บำท

65,000 บำท

แผนงำนงบกลำง

5,528,950 บำท

5,528,950 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

20,000 บำท

40,000 บำท

135,000 บำท

50,000 บำท

225,000 บำท

245,000 บำท

225,000 บำท

100,000 บำท

40,000 บำท

140,000 บำท

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

140,000 บำท

140,000 บำท

45,500 บำท

6,000 บำท


