
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

221,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกลุมออมบุญ
วันละบาทตําบลบ้านบึง

100,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

225,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,972,800

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

221,000

เงินสํารองจาย 500,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกลุมออมบุญ
วันละบาทตําบลบ้านบึง

100,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

520,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

225,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,972,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 538,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,111,000 1,153,500 264,000 446,100

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,563,040 1,170,000 612,600 626,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 60,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

180,000 24,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

114,000 132,000 36,000 36,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 200,000 60,000 72,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000 10,000 5,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

360,000 40,000 40,000 10,000 144,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 538,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 533,000 3,507,600

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

956,280 6,927,920

เงินประจําตําแหนง 42,000 354,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 228,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000 426,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 150,000 482,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 55,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 794,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

72,000 50,000 20,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 50,000 70,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 280,000 60,000 25,000 20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

260,000 60,000 60,000 20,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 157,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 600,000 970,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

20,000 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 705,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

70,000 470,000

คาใช้จายสําหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

300,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

75,000

โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

60,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตซอลตําบล
บ้านบึง

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬามวลชนตําบล
บ้านบึง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติ/รัฐพิธีตางๆ

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมตําบล

20,000

โครงการตั้งดานตรวจ
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด19)

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดตอ

20,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

75,000

โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

60,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาฟุตซอลตําบล
บ้านบึง

100,000 100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬามวลชนตําบล
บ้านบึง

150,000 150,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000 20,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระเกียรติ/รัฐพิธีตางๆ

100,000 100,000

โครงการจัดงานวันท้อง
ถิ่นไทย

10,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมตําบล

20,000

โครงการตั้งดานตรวจ
คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โค
วิด19)

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล
บ้านบึง

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง

360,000

โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

โครงการรณรงค์ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและตั้ง
จุดบริการประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ

50,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

500,000

โครงการป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน

60,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล
บ้านบึง

80,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง

360,000

โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม

60,000 60,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและตั้ง
จุดบริการประชาชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนา

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสตรี
ตําบลบ้านบึง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง

20,000

โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

50,000

โครงการสงเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแกประชาชน

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางศาสนา

20,000 20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

20,000

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมสตรี
ตําบลบ้านบึง

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณ์การเรียน,คา
เครื่อง แบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

79,100

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

540,500

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในเด็กและเยาวชนใน
การตอต้านการทุจริต

20,000

โครงการหน้าบ้านนา
มองสิ่งแวดล้อมดี

60,000

โครงการอบรมการ
บริหารงานตามหลักธร
รมาภิบาล

10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและควบคุมการ
เกิดอัคคีภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

187,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณ์การเรียน,คา
เครื่อง แบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

79,100

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

540,500

โครงการสร้างจิตสํานึก
ในเด็กและเยาวชนใน
การตอต้านการทุจริต

20,000

โครงการหน้าบ้านนา
มองสิ่งแวดล้อมดี

60,000

โครงการอบรมการ
บริหารงานตามหลักธร
รมาภิบาล

10,000

โครงการอบรมการ
ป้องกันและควบคุมการ
เกิดอัคคีภัย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเครือขาย
ประชาธิปไตย

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้นําชุมชนทางด้าน
สาธารณสุขในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนและชุมชนเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรค
ติดตอ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตาง ๆ

300,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

250,000 35,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 70,000 5,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเครือขาย
ประชาธิปไตย

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้นําชุมชนทางด้าน
สาธารณสุขในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมใน
ครัวเรือนและชุมชนเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรค
ติดตอ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตาง ๆ

300,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการตางๆ

500,000 785,000

ค่าวัสดุ วัสดุกอสร้าง 80,000 165,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 60,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,700

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000 2,227,900

วัสดุจราจร 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,000 60,000 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000 70,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

25,000 25,000 250,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 141,310 60,000 30,000

วัสดุอื่น 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

3,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 70,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาไฟฟ้า 304,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 190,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 25,700

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,262,900

วัสดุจราจร 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 425,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 220,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000 510,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 261,310

วัสดุอื่น 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

3,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 70,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาไฟฟ้า 250,000 579,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (เจ้าหน้าที่)

เก้าอี้ทํางาน(ผู้อํานวย
การ)

เก้าอี้สํานักงาน 17,200

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

17,000

เครื่องเป่าลมสะพาย
หลัง

50,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 
6 เครื่อง

72,000

ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน (เจ้าหน้าที่) 6,400 6,400

เก้าอี้ทํางาน(ผู้อํานวย
การ)

6,600 6,600

เก้าอี้สํานักงาน 17,200

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน

17,000

เครื่องเป่าลมสะพาย
หลัง

50,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

4,300

เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 
6 เครื่อง

72,000

ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชอง 11,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โดรน (อากาศยานไร้คน
ขับ)

150,000

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิ
กฟุต

18,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(มอก.)

11,800

โต๊ะทํางาน

โต๊ะสํานักงาน 36,500

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอ
สร้าง ตามสัญญาจ้าง
แบบปรับราคาได้ (คา 
K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

โดรน (อากาศยานไร้คน
ขับ)

150,000

ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิ
กฟุต

18,500

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(มอก.)

11,800

โต๊ะทํางาน 7,150 7,150

โต๊ะสํานักงาน 36,500

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง

15,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาเงินชดเชยคางานกอ
สร้าง ตามสัญญาจ้าง
แบบปรับราคาได้ (คา 
K)

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างสหกรณ์
โป่งกระทิงบน -    เส้น
หลังโรงเรียนบ้านโป่ง
กระทิงบนติดชุด ชป.3 
หมูที่ 1 โป่งกระทิงบน 
ตําบลบ้านบึง อําเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพุลูกไก หมูที่ 
1 บ้านโป่งกระทิงบน 
ตําบลบ้านบึง อําเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยน้ําใส หมู
ที่ 8 
ตําบลบ้านบึง เชื่อมตอ 
บ้านใหมพัฒนา หมูที่ 4 
ตําบลบ้านคา ตําบล
บ้านบึง อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างสหกรณ์
โป่งกระทิงบน -    เส้น
หลังโรงเรียนบ้านโป่ง
กระทิงบนติดชุด ชป.3 
หมูที่ 1 โป่งกระทิงบน 
ตําบลบ้านบึง อําเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี

900,000 900,000

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายพุลูกไก หมูที่ 
1 บ้านโป่งกระทิงบน 
ตําบลบ้านบึง อําเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี

1,466,000 1,466,000

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยน้ําใส หมู
ที่ 8 
ตําบลบ้านบึง เชื่อมตอ 
บ้านใหมพัฒนา หมูที่ 4 
ตําบลบ้านคา ตําบล
บ้านบึง อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี

1,766,000 1,766,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอยูสบาย หมูที่ 
14 
บ้านพุบอนกลาง ตําบล
บ้านบึง อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างรั้ว
ประตูรั้วป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
กระทิงบน

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมห้องน้ําสําหรับ
บริการประชาชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอยูสบาย หมูที่ 
14 
บ้านพุบอนกลาง ตําบล
บ้านบึง อําเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี

1,210,000 1,210,000

โครงการกอสร้างรั้ว
ประตูรั้วป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
กระทิงบน

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมห้องน้ําสําหรับ
บริการประชาชน

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

65,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

280,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
จอมบึง

100,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น “
ประเพณีเทศกาลเดือน
เก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ 
(กินข้าวหอ)”

อุดหนุนโครงการจัดงาน
สับปะรดหวานบ้านคา

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

4,200,000

รวม 16,464,000 12,156,270 1,287,000 10,646,000 2,221,200 1,327,100 100,000 790,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุน
โครงการตามพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

280,000

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาอําเภอ
จอมบึง

100,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น “
ประเพณีเทศกาลเดือน
เก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ 
(กินข้าวหอ)”

40,000 40,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
สับปะรดหวานบ้านคา

50,000 50,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

4,200,000

รวม 540,000 10,121,430 60,000 55,713,000
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