
 
 

 
สวนที่ ๒ 

สภาพทั่วไป  และขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๑.  สภาพท่ัวไป 
๑.๑องคการบริหารสวนตําบลบานในดง จัดต้ังเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๔๐ อยูในเขตพื้นที่   
 ๖๒/๑  หมูที่  ๒ตําบลบานในดง  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี    
๑.๒เน้ือที่  (แสดงเน้ือที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) เน้ือที่  ๑๓.๓๖ ตาราง 
             กิโลเมตร  หรือ  ๘,๓๕๐ไร    
            อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลมาบปลาเคา อําเภอทายาง  
 ทิศใตติดตอกับ ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง  
 ทิศตะวันออกติดตอกับ ตําบลหนองจอก อําเภอทายาง  
 ทิศตะวันตกติดตอกับ เทศบาลตําบลทายาง อําเภอทายาง  
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองที่อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี          
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙) 
๑.๓   ระยะหางจากจังหวัดเพชรบุรี  ๒๕ กิโลเมตร 
        ระยะหางจากอําเภอทายางประมาณ  ๗ กิโลเมตร 
๑.๔   ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของ อบต.) 

องคการบริหารสวนตําบลบานในดง   เปนที่ราบลุม   มีคลองชลประทานไหลผานจํานวน  ๑ สาย  
ประชากรของตําบลบานในดงประมาณ   ๙๘ %   ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ตําบลบานในดงมี  
พื้นที่ทั้งหมด  ๘,๓๕๐ ไร  มีพื้นที่ทางการเกษตร  ๗,๘๒๒ ไร  พืน้ที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก  
เลี้ยงสัตว  พืชหลักไดแก  ขาว   มะนาว  เผือก  กลวย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาชีพการเกษตร 
98%

โครงสรางการประกอบอาชีพตาํบลบานในดง

รับจ้างท ั�วไป

อื�น ๆ

อาชีพการเกษตร

อ่ืน ๆ 
๑%

รับจางท่ัวไป
๑%
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๑.๕  การปกครอง 
 

 

หมูที ่
 

หมูบาน 
ช่ือ 

กํานัน / ผูใหญบาน 

 

หลังคา
เรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

๑ บานในดง นายนิพนธ  ชาวไทย 96 207 ๑๙2 399 
๒ บานชายนา นายกนกศักด์ิ  บัวประสม 

กํานันตําบลบานในดง 
122 199 ๒๒4 423 

๓ บานหัวเข นายพนา  วงคญาติ ๑15 238 ๒2๔ ๔62 
๔ บานใหม นายไพทูน  ชางนํ้า ๑34 ๒41 ๒59 500 
๕ บานในดง นายปรีชา  สงคราม 112 ๑76 ๒๐6 ๓๘2 
๖ บานหนองคาง นายปรีชา หนูนอย ๑51 ๒๘6 321 607 

รวม 730 ๑,๓47 ๑,426 ๒,๗๗3 
 

ขอมูลจากสํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ณ  เดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
หมายเหตุ  จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริงจากการสํารวจน้ี   อาจไมเทากับจํานวนประชากรที่มีอยู 
              ในทะเบียนบานได 
 

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑  อาชีพ 
            การประกอบอาชีพ  องคการบริหารสวนตําบลบานในดง  ประกอบไปดวย 

๑.  อาชีพทํานา / ทําไร / ทําสวน 
๒.  อาชีพเลี้ยงสัตว 
๓.  อาชีพคาขาย 
๔.  อาชีพรับจางทั่วไป 

๒.๒  หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
 ๑.  ปมนํ้ามัน จํานวน ๒ แหง 
 ๒.  โรงส ี จํานวน 2 แหง 
 ๓.  อูซอมรถยนต /จักรยานยนต จํานวน ๗ แหง 
 ๔.  รานตัดผมหญิง / ชาย จํานวน 7 แหง 
 ๕.  รานคาทั่วไป จํานวน ๑๙ แหง 
 ๖.  บริการซัก อบ รีด จํานวน ๒ แหง 
 ๗.  รับซื้อของเกา จํานวน ๑ แหง 
 ๘.  จําหนายวัสดุกอสราง จํานวน ๑ แหง 
 ๙.  จําหนายปุยเคมี ยาฆาแมลง จํานวน ๓ แหง 
 ๑๐.โรงเลี้ยงไก จํานวน ๑ แหง 
 ๑๑.หองเชา จํานวน ๑๔ หอง  
 ๑๒.รานตัดเย็บเสื้อผา จํานวน ๑ แหง 
 13.รานอาหาร จํานวน ๗ แหง  
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 14.รานเกมสคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต จํานวน ๓ แหง  
 15.โรงงานกะลาธูป จํานวน ๑ แหง  
 ๑๖.โรงงานลูกตาลอบแหง จํานวน ๑ แหง    
 

๓.  สภาพทางสังคม 
๓.๑ การศึกษา 
 ๑.  โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน  ๑ แหง 
 ๒.  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน  ๖ แหง 
 ๓.  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ จํานวน  ๑ แหง 
 ๔.  หอกระจายขาว จํานวน  ๖ แหง 
๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา 
 ๑.  วัด จํานวน  ๑ แหง 
๓.๓ การสาธารณสุข 
 ๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานในดง จํานวน ๑   แหง     
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๑.  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน    ๕๐ คน 
 

๔.  การบริการพ้ืนฐาน 
๔.๑ การโทรคมนาคม 
 ๑.   โทรศัพทสาธารณะ จํานวน  ๑๖ แหง 
๔.๒ การไฟฟา 
      เขตองคการบริหารสวนตําบลบานในดง  ประกอบดวย  หมูบาน ๖  หมูบาน  มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน  
ประชากรมีไฟฟาทุกครัวเรือน 
๔.๓ การคมนาคม 
 

หมูที ่ ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต สะพาน คสล. สะพานไม 
๑ ๑ ๖ ๕ ๑ - 
๒ ๔ ๔ ๖ ๒ - 
๓ - ๘ ๙ ๒ ๕ 
๔ ๒ ๖ ๖ - - 
๕ ๑ ๔ ๕ ๓ - 
๖ ๑ ๖ ๖ ๒ ๑ 

รวม ๙ ๓๔ ๓๗ ๑๐ ๖ 
 

๔.๔ แหลงนํ้าที่สรางข้ึน 
            -  บอนํ้าต้ืน     จํานวน   ๕๓ แหง 
            -  บอโยก     จํานวน  ๑๙๖ แหง 
            -  ประปาหมูบาน    จํานวน  ๖ แหง 
            -  สระนํ้า     จํานวน  ๑๔ แหง 
            -  คลองสงนํ้าชลประทาน   จํานวน  ๑ แหง 
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๕.  ขอมูลอ่ืน ๆ  
๕.๑  มวลชนจัดต้ัง 
 -  กองทุนเกลือไอโอดิน จํานวน ๖ แหง 
      -  กองทุนยา จํานวน ๖ แหง 
 -  กลุมออมทรัพย จํานวน ๑ กลุม 
      -  ลูกเสือชาวบาน จํานวน ๑ รุน  จํานวน      ๑๒๐  คน 
 -  อปพร. จํานวน ๑ รุน  จํานวน ๕๐ คน 
    -  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน ๖ ศูนย 
      -  กลุมเกษตรกรทํานาตําบลบานในดง จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๙๘ คน 
      -  กลุมผลิตปุยหมักเพื่อการเกษตร จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๘๕ คน 
       -  กลุมจัดทําลิบบิ้น จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๑๘ คน 
   -  กลุมประดิษฐลูกผัก – ผลไมจากแปงกาว  จํานวน ๑ กลุม  จํานวน ๑๙ คน 
    -  กลุมดอกไมประดิษฐ จํานวน  ๑ กลุม   จํานวน ๔๕ คน 
 -  กลุมสตรี จํานวน ๑  กลุม   จํานวน ๑๐๐ คน 
       -  องคกรสวัสดิการชุมชน จํานวน ๑  กลุม   จํานวน ๔๐๖ คน 
      -  กลุมนํ้าพริกแกง จํานวน ๑  กลุม   จํานวน ๑๘ คน 
       -  กลุมรักษพลังงาน จํานวน    ๑  กลุม   จํานวน ๑๖ คน 
       -  ชมรมผูสูงอายุ จํานวน   ๑ กลุม   จํานวน ๒๒๙ คน 
      -  ชมรมแอโรบิค จํานวน  ๑ กลุม   จํานวน ๕๑ คน 
      -  ชมรมสรางสรรคสังคม จํานวน  ๑ กลุม จํานวน ๘๐ คน 
   -  ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบานในดง จํานวน  ๑ กลุม   จํานวน ๓๐ คน 
  -  ศูนยกีฬาประจําตําบลบานในดง จํานวน  ๑ กลุม   จํานวน ๑๒ คน 
๖.  ศักยภาพในตําบล 
     ก.  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
     (๑)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
๑.  นายบุญนาค  จิตตปลื้ม ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๒.  นางสาวประเยาว จันทรนอย รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๓.  นายสมบูรณ  คําเพ็ง  สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๑ 
๔.  นายสมเจตน  จันทรสมุทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๑ 
๕.  นายสุดใจ  แกวกอง  สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๒ 
๖.  นายผวน  พวงเพกา สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๓ 
๗.  นายชัยรัตน  สีนาก  สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๓ 
๘.  นางปญญา  ทวีกาญจน สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๔ 
๙.  นายไพฑูรย  อินพรม  สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๔ 
๑๐. นายศักดา  ลําทะแย  สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๕ 
๑๑. นางมัย  ทวีกาญจน สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๕ 
๑๒. นายจรัส  คําวิเศษ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๖ 
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คณะผูบริหาร 
 ๑.  นายถนอง  แสงศิลา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 ๒.  นายสมศักด์ิ ทนย้ิม รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 ๓.  นายวันชัย สุดใจ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
 ๔.  นายสุชิน พวงสม เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 
(๒)  จํานวนบุคลากร 

ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน ๗ คน 
 ๑.  นายวิศิษฐ สังขสุวรรณ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
          นักบริหารงาน อบต. ๗ 
 ๒.  นางอาทิตยา คชกฤษ หัวหนาสํานักปลัด  ๖ 
 ๓.  นางบังเอิญ คํามูล บุคลากร ๕ 
 ๔.  นางสาวดุษฎี ปรีชากร  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
     ๕.  นายนุกูล อยูฉิม พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๖.  นางสาวเนตรชนก     นอยนัก ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๗.  นายเทวฤทธ์ิ คําเพ็ง คนงานจางเหมาบริการ  
 

ตําแหนงในสวนการคลัง  จํานวน  ๕ คน 
 ๑.  นางชัชชญา อาจแสน หัวหนาสวนการคลัง 
          นักบริหารงานการคลัง ๗ 
 ๒.  นางดารุวรรณ จันทรสุข เจาพนักงานพัสดุ ๕ 
 ๓.  นางนัฐวรรณ พันธุบานแหลม นักวิชาการจัดเก็บรายได ๕ 
 ๔.  นางสาวชมภู คะชะมา นักวิชาการเงินและบัญชี  ๕ 
 ๕.  นางสาวณัชพร ล้ําเลิศ  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  
                                                                     (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

ตําแหนงในสวนโยธา  จํานวน  ๔ คน 
    ๑.  นายอุทัยวุฒ ิ กลิ่นกรุน หัวหนาสวนโยธา 
           นักบริหารงานชาง ๗ 
 ๒.  นายนิพนธ สีนาก  ผูชวยชางไฟฟา (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๓.  นางสาวนิภา ศิริพันธ  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๔.  นางสาวศุมาลิน ช่ืนใจ คนงานจางเหมาบริการ  
 

ตําแหนงในสวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมจํานวน ๓ คน 
 ๑.  นางสาวขวัญเรือน บุญอยู ครูผูดูแลเด็ก 
 ๒.  นางชุติกาญจน คําเพ็ง ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 ๓.  นางสาวเตือนใจ พันธุนุย ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเด็ก  (พนักงานจางตามภารกิจ) 
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     (๓)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
            ประถมศึกษา    จํานวน  - คน 
            มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จํานวน  ๔ คน 
            ปริญญาตรี    จํานวน  ๖ คน 
ปริญญาโท     จํานวน  ๓ คน 
 (๔)  การคลังองคการบริหารสวนตําบลบานในดง 

 

รายงานรายรับ – รายจายเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
๑. รายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนเงินท้ังสิ้น  ๑2,585,12 3.70  บาท  
 ๑.๑ รายไดที่ อบต. จัดเก็บเอง จํานวนเงิน 336,741.47 บาท  
 ๑.๒ รายไดที่สวนราชการตาง ๆ เก็บให จํานวนเงิน 8,343,630.23 บาท  
 ๑.๓ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวนเงิน 3,904,752.๐๐ บาท  
๒. รายจายเพ่ือการพัฒนา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 309,6๐๐.๐๐ บาท  
 ๒.๑ คาครุภัณฑ  
 - ซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม จํานวนเงิน 28,5๐๐.๐๐ บาท  
 - ซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวนเงิน 4๑ ,0๐๐.๐๐ บาท  
 - ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๒ เครื่อง  จํานวนเงิน 53,5๐๐.๐๐  บาท  
 - ซื้อคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ จํานวน ๒ เครื่อง จํานวนเงิน 39,8๐๐.๐๐  บาท  
  
 2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
 - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๔ บานใหม  
    จํานวนเงิน 48 ,๘๐๐.๐๐ บาท  
 - คากอสรางผนังกั้นดิน หมูที่ ๖ บานหนองคาง  
    จํานวนเงิน ๙8,0๐๐.๐๐ บาท  
 
 2.๓ รายจายคางจาย เปนเงินทั้งสิ้น 2,170,250.00 บาท
  
 1. คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน  
    จํานวนเงิน 1,732,250.๐๐ บาท  
 2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหัวเข  
    จํานวนเงิน 438,0๐๐.๐๐ บาท  
  
 2.๔ จายขาดเงินสะสม เปนเงินทั้งสิ้น 4,604,000.00 บาท
  
 1. คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน จํานวนเงิน 4,604,000.๐๐ บาท  
๓. เงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
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 เงินสะสม จํานวนเงิน 1,114,745,82 บาท  
 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวนเงิน 3,104,791.87 บาท  
๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงดวน  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เปนเงินท้ังสิ้น 4,540 ,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ๔.๑ โครงการซอมสรางถนนลาดยางบานในดง – บานหนองบัว หมูที่ ๑,๒,๕,๖ ตําบลบานในดง 
    จํานวนเงิน ๔ ,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

 
 
  

ตารางเปรียบเทียบรายรับ – รายจายในปงบประมาณที่ผานมายอนหลัง   ๕ ป 
 

            ป 
พ.ศ. 
 รายการ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
รายรับ 
 

 
๑๒,๑๑๔,๑๕๑ 

 
๑๒,๖๕๗,๔๔๔ 

 
๑๓,๕๙๓,๔๓๗.๕๗ 

 
๑๕,๗๐๘,๓๖๗.๑๗ 

 
16,539,843.70 

 
รายจาย 
 

 
๑๑,๖๖๓,๖๔๓ 

 
๑๑,๑๕๔,๓๘๐ 

 
๑๐,๔๓๕,๐๒๗.๔๙ 

 
๑๑,๙๙๘,๑๖๙.๑๙ 

 
๑5,571,343.92 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟแสดง รายรับ – รายจาย  

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๕

รายรับ

รายจาย
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