
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 250,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 52,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 65,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,532,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

134,958

สํารองจ่าย 800,000

เบียยังชีพคนพิการ 652,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนอืน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 365,760 142,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 45,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 22,140

เงินเดือนพนักงาน 590,760 471,660 943,260

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 250,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 52,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 65,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,532,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

134,958

สํารองจ่าย 800,000

เบียยังชีพคนพิการ 652,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนอืน 331,200 331,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 691,200 691,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 994,320 1,502,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,780 49,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 100,380 194,520

เงินเดือนพนักงาน 2,758,980 4,764,660

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 258,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 200,000 10,000 80,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 10,000 10,000

โครงการเกษตร
ปลอดภัยสุขภาพดีมี
รายได้

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อบต.บ้านในดง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
ประจําปี 2560

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อบต.สัมพันธ์อําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี

40,000

โครงการครอบครัวสุข
สันต์ ผู้สูงอายุสดใส 75,000

โครงการค่ายส่งเสริม
สุขภาพสตรีและผู้สูง
อายุตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียง

250,000

โครงการค่ายสภาเด็ก
และเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาสู่ความเป็นผู้นํา
ชุมชน

70,000

โครงการต้นแบบ
พลังงานทดแทน 70,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

10,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 205,000 495,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000

โครงการเกษตร
ปลอดภัยสุขภาพดีมี
รายได้

30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อบต.บ้านในดง
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
ประจําปี 2560

100,000

โครงการแข่งขันกีฬา
อบต.สัมพันธ์อําเภอท่า
ยาง จังหวัดเพชรบุรี

40,000

โครงการครอบครัวสุข
สันต์ ผู้สูงอายุสดใส 75,000

โครงการค่ายส่งเสริม
สุขภาพสตรีและผู้สูง
อายุตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียง

250,000

โครงการค่ายสภาเด็ก
และเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาสู่ความเป็นผู้นํา
ชุมชน

70,000

โครงการต้นแบบ
พลังงานทดแทน 70,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือหรือ
การจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอและศูนย์
ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 45,500

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรับ
ประชาชน

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนสู่AEC

200,000

โครงการมหกรรมการ
เกษตรและของดีท่า
ยาง ประจําปี 2560

135,000

โครงการรณรงค์การ
กําจัดขยะและการคัด
แยกขยะในครัวเรือน

60,000

โครงการร่วมรักษ์สาย
นําตามวิถีไทย 40,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 60,000

โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถี
ชุมชน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือหรือ
การจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับอําเภอและศูนย์
ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 45,500

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสําหรับ
ประชาชน

30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

30,000

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนสู่AEC

200,000

โครงการมหกรรมการ
เกษตรและของดีท่า
ยาง ประจําปี 2560

135,000

โครงการรณรงค์การ
กําจัดขยะและการคัด
แยกขยะในครัวเรือน

60,000

โครงการร่วมรักษ์สาย
นําตามวิถีไทย 40,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 60,000

โครงการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถี
ชุมชน

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ทีพึง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ฟืนฟูสมรรถภาพทาง
กายของผู้พิการผู้ด้อย
โอกาสและผู้สูงอายุ
เบืองต้น

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

468,600

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ภูมิปัญญาเพือการ
ศึกษาของเด็กและ
เยาวชน

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 508,678

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาส คนไร้ทีพึง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
ฟืนฟูสมรรถภาพทาง
กายของผู้พิการผู้ด้อย
โอกาสและผู้สูงอายุ
เบืองต้น

20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

468,600

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟู
ภูมิปัญญาเพือการ
ศึกษาของเด็กและ
เยาวชน

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 110,000 110,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 40,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 508,678

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 4,000

วัสดุสํานักงาน 125,000 165,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 44,000 44,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 6,000 6,000

ค่าไฟฟ้า 100,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 21,000

เครืองสํารองไฟ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 บ้านใหม่ จาก
ไร่นายบุญชู ทนยิม ถึง 
บ้านนายสุชาติ บุญลอย

198,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านในดง

383,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 3 บ้านหัวเข้

167,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 3 บ้านหัวเข้ จาก
บ้านนางถนอม  ทับ
น้อย ถึง บ้านนายไข่ 
ทับน้อย

128,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 3 บ้านหัวเข้ จาก
บ้านนายจรินทร์ กลิน
กรุ่น ถึง บ้านนายชวน

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 22,500 22,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 21,000 42,000

เครืองสํารองไฟ 12,800 12,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 บ้านใหม่ จาก
ไร่นายบุญชู ทนยิม ถึง 
บ้านนายสุชาติ บุญลอย

198,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 5 บ้านในดง

383,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 3 บ้านหัวเข้

167,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 3 บ้านหัวเข้ จาก
บ้านนางถนอม  ทับ
น้อย ถึง บ้านนายไข่ 
ทับน้อย

128,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 3 บ้านหัวเข้ จาก
บ้านนายจรินทร์ กลิน
กรุ่น ถึง บ้านนายชวน

170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 4 บ้านใหม่ จากบ้าน
นายบุญชู สังข์เพรียง 
ถึง ไร่นายสมหมาย 
พุ่มดารา

320,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 5 บ้านในดง บริเวณ
อาคารอัดนํากลางคลอง
สายใหญ่สอง กม
.10+100

127,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 6 บ้านหนองค่าง

494,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 3 บ้าน
หัวเข้

1,000,000

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมู่ที 1 
บ้านในดง

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมู่ที 2 
บ้านชายนา

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 5 
บ้านในดง

61,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 20,000 756,000

รวม 5,487,558 60,000 460,000 391,500 5,005,020 643,660 90,000 3,450,478
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 4 บ้านใหม่ จากบ้าน
นายบุญชู สังข์เพรียง 
ถึง ไร่นายสมหมาย 
พุ่มดารา

320,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 5 บ้านในดง บริเวณ
อาคารอัดนํากลางคลอง
สายใหญ่สอง กม
.10+100

127,700

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 6 บ้านหนองค่าง

494,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หมู่ที 3 บ้าน
หัวเข้

1,000,000

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมู่ที 1 
บ้านในดง

257,000 257,000

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู หมู่ที 2 
บ้านชายนา

434,000 434,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที 5 
บ้านในดง

61,500

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 90,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 796,000

รวม 150,000 7,336,880 23,075,096
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