
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 169,050

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 485,300

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,127,410

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,852,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

520,000

สํารองจ่าย 802,906

เบียยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 396,720 562,236 960,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 42,120 36,024 46,740

เงินเดือนพนักงาน 317,520 1,215,900 329,760 1,312,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 169,050

เงินช่วยพิเศษ 60,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 485,300

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 2,127,410

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 150,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,852,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

520,000

สํารองจ่าย 802,906

เบียยังชีพคนพิการ 2,496,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 780,720 3,024,516

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 159,480 159,480

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 95,100 255,984

เงินเดือนพนักงาน 577,680 4,053,180 7,806,480

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 708,840 244,320 1,201,320
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 42,000 18,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 3,000 10,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 78,000 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 556,000 30,000 100,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือสินไหมทดแทน 
กรณีอุบัติเหตุแก่ผู้อืน
จากการปฏิบัติงาน

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 20,000

1. โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 40,000

1. โครงการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

100,000

1. โครงการฝึกอบรม
ภาษาฯ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอา
เซียน (AEC)

60,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

1.โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและส่งนักกีฬา
และส่งนักกีฬาร่วมการ
แข่งขัน

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 18,000 186,000 264,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 114,800 177,800

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 150,000

ค่าเช่าบ้าน 70,800 222,000 442,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 45,000 95,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 650,000 1,336,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 70,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 
หรือสินไหมทดแทน 
กรณีอุบัติเหตุแก่ผู้อืน
จากการปฏิบัติงาน

30,000 30,000

1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 50,000 70,000

1. โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 40,000

1. โครงการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

100,000

1. โครงการฝึกอบรม
ภาษาฯ รองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอา
เซียน (AEC)

60,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 60,000

1.โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาและส่งนักกีฬา
และส่งนักกีฬาร่วมการ
แข่งขัน

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการประเพณี
ลอยกระทง 150,000

1.โครงการรณรงค์
กําจัดศัตรูพืชโดยไม่มี
สารเคมี

40,000

10.โครงการลานค้า
ลานวัฒนธรรม 70,000

11. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรีตําบล
บุญเรือง

30,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

2. โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
(สนามฟุตซอล) บ้าน
หก หมู่ 4

495,000

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์และสัปดาห์ผู้
สูงอายุ

150,000

2. โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีเข้า
ระบบ LTAX

2. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 40,000

2. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

504,400

2.โครงการกิจกรรมวัน 
อปพร.

2.โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 50,000

3. โครงการกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ 
ศาสนพิธี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการประเพณี
ลอยกระทง 150,000

1.โครงการรณรงค์
กําจัดศัตรูพืชโดยไม่มี
สารเคมี

40,000

10.โครงการลานค้า
ลานวัฒนธรรม 70,000

11. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมให้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรีตําบล
บุญเรือง

30,000

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 250,000 250,000

2. โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ 
(สนามฟุตซอล) บ้าน
หก หมู่ 4

495,000

2. โครงการประเพณี
สงกรานต์และสัปดาห์ผู้
สูงอายุ

150,000

2. โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีเข้า
ระบบ LTAX

200,000 200,000

2. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 40,000

2. โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

504,400

2.โครงการกิจกรรมวัน 
อปพร. 20,000 20,000

2.โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 50,000

3. โครงการกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ 
ศาสนพิธี

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการบริการให้
บริการชําระภาษีนอก
สถานทีให้ความรู้แก่
ประชาชน

3.โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 30,000

3.โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 40,000

3.โครงการป้องกันไฟ
ป่า

3.โครงการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบุญเรือง

14,000

3.โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. 20,000

3.โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตร

50,000

4. โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

50,000

4. โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

4. โครงการป้องกัน
และบรรเทาความเดือน
ร้อนจากสาธารณภัย
ต่างๆ

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพสุขาภิบาล
อาหาร

20,000

4. โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 50,000

4.โครงการจัดทํา
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

25,000

4.โครงการสืบสานการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3. โครงการบริการให้
บริการชําระภาษีนอก
สถานทีให้ความรู้แก่
ประชาชน

20,000 20,000

3.โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน 30,000

3.โครงการประเพณี
เข้าพรรษา 40,000

3.โครงการป้องกันไฟ
ป่า 20,000 20,000

3.โครงการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบุญเรือง

14,000

3.โครงการพัฒนาศักย
ภาพ อสม. 20,000

3.โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตร

50,000

4. โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

50,000

4. โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 20,000 20,000

4. โครงการป้องกัน
และบรรเทาความเดือน
ร้อนจากสาธารณภัย
ต่างๆ

30,000 30,000

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพสุขาภิบาล
อาหาร

20,000

4. โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 50,000

4.โครงการจัดทํา
ประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล

25,000

4.โครงการสืบสานการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. โครงการถนน
ดอกไม้ส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลบุญ
เรือง

30,000

5. โครงการประชา
สัมพันธ์ผลงานของ
เทศบาลตําบลบุญเรือง

5. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้
เลือดออก

100,000

5. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5. โครงการส่งเสริม
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

30,000

6. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงาน

6. โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ด้วยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ทีพึง

50,000

6.โครงการรณรงค์ ขับ
ขีปลอดภัย  เปิดไฟใส่
หมวก

7. โครงการเพิม
ศักยภาพและให้ความรู้
วินัยแก่พนักงาน

7.โครงการเทศบาล
สัญจร 25,000

7.โครงการลดอุบัติเหตุ
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยช่วงเทศกาล
สําคัญ

8.โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

9.โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 90,000

ค่าจ้างเหมาฝังกลบและ
ปรับปรุงบ่อขยะ 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5. โครงการถนน
ดอกไม้ส่งเสริมการ
ท่องเทียวตําบลบุญ
เรือง

30,000

5. โครงการประชา
สัมพันธ์ผลงานของ
เทศบาลตําบลบุญเรือง

36,000 36,000

5. โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้
เลือดออก

100,000

5. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

80,000 80,000

5. โครงการส่งเสริม
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

30,000

6. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพพนักงาน 20,000 20,000

6. โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ด้วยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ทีพึง

50,000

6.โครงการรณรงค์ ขับ
ขีปลอดภัย  เปิดไฟใส่
หมวก

15,000 15,000

7. โครงการเพิม
ศักยภาพและให้ความรู้
วินัยแก่พนักงาน

30,000 30,000

7.โครงการเทศบาล
สัญจร 25,000

7.โครงการลดอุบัติเหตุ
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยช่วงเทศกาล
สําคัญ

50,000 50,000

8.โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000

9.โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน 90,000

ค่าจ้างเหมาฝังกลบและ
ปรับปรุงบ่อขยะ 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 40,000

โครงการสํารวจป่าเพือ
ป้องกันการตัดไม้
ทําลายป่า

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 870,000 100,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000 50,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 15,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 450,000 10,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 350,000 40,000 3,600

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 95,000 654,954

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

วัสดุการเกษตร 50,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000 20,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 20,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 30,000 45,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 20,000 50,000 6,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี

2.ตู้เก็บเอกสาร 4 
ลินชัก

3.พัดลมติดผนัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

โครงการสํารวจป่าเพือ
ป้องกันการตัดไม้
ทําลายป่า

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 550,000 1,720,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000 455,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 100,000 175,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 480,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 275,000 868,600

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 819,954

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

วัสดุการเกษตร 40,000 110,000

วัสดุก่อสร้าง 230,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 110,000 145,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 220,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 150,000 150,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 576,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 25,000 45,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี 15,000 15,000

2.ตู้เก็บเอกสาร 4 
ลินชัก 8,000 8,000

3.พัดลมติดผนัง 1,500 1,500

วันทีพิมพ์ : 5/8/2559  10:45:28 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครืองพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  สี

1. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

1. จัดซือเครืองปริน
เตอร์

2. เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เตียงนอน 2 ชัน
พร้อมทีนอน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.เครืองรับส่งวิทยุ 
กําลังส่ง 10 วัตต์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1. สายดับเพลิงพร้อม
หัวฉีดดับเพลิง

2. อุปกรณ์ดับไฟป่า

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการติดตัง
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบุญเรืองเหนือ

150,000

2. โครงการติดตัง
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านต้นปล้อง

150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการวางท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
ตลาดสดเทศบาลตําบล
บุญเรือง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครืองพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  สี 17,000 17,000

1. เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 17,000 17,000

1. จัดซือเครืองปริน
เตอร์ 7,900 7,900

2. เครืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

16,000 16,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เตียงนอน 2 ชัน
พร้อมทีนอน 14,980 14,980

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.เครืองรับส่งวิทยุ 
กําลังส่ง 10 วัตต์ 28,000 28,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

1. สายดับเพลิงพร้อม
หัวฉีดดับเพลิง 20,000 20,000

2. อุปกรณ์ดับไฟป่า 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

1. โครงการติดตัง
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบุญเรืองเหนือ

150,000

2. โครงการติดตัง
กันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านต้นปล้อง

150,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการวางท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
ตลาดสดเทศบาลตําบล
บุญเรือง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้าง
พนังกันดินลําห้วยภู
แกงข้างวัดบุญเรือง
เหนือด้านทิศเหนือ หมู่ 
1

400,000

10. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.หน้าบ้าน นายแก้ว วง
ไฮ ถึงบ้าน นางสมพิน 
ลําเปิงมี หมู่ 7

150,000

11. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
หน้าบ้าน นายตุุ๋ย 
กันทะวงค์ ถึงหน้าบ้าน 
นางไพรวัลย์ ตนภู หมู่ 
7

110,000

12. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
หน้าบ้าน นายตา  สุยะ
ราช  หมู่ 7

140,000

13. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ซอย 10/1 เชือม
โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
แดนเมือง หมู่ 8

130,000

14. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 11 
หมู่ 8 ข้างโรงเรียน
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
เชือมบ้านแดนเมือง 
หมู่ 6

270,000

15. โครงการก่อสร้าง
พนังกันดินหน้าวัดป่า
อ้อ หมู่ 9

400,000

16. โครงการก่อสร้าง
พนัง คสล.ข้างศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ 10

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้าง
พนังกันดินลําห้วยภู
แกงข้างวัดบุญเรือง
เหนือด้านทิศเหนือ หมู่ 
1

400,000

10. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.หน้าบ้าน นายแก้ว วง
ไฮ ถึงบ้าน นางสมพิน 
ลําเปิงมี หมู่ 7

150,000

11. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
หน้าบ้าน นายตุุ๋ย 
กันทะวงค์ ถึงหน้าบ้าน 
นางไพรวัลย์ ตนภู หมู่ 
7

110,000

12. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
หน้าบ้าน นายตา  สุยะ
ราช  หมู่ 7

140,000

13. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ซอย 10/1 เชือม
โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
แดนเมือง หมู่ 8

130,000

14. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 11 
หมู่ 8 ข้างโรงเรียน
บ้านต้นปล้องแดนเมือง
เชือมบ้านแดนเมือง 
หมู่ 6

270,000

15. โครงการก่อสร้าง
พนังกันดินหน้าวัดป่า
อ้อ หมู่ 9

400,000

16. โครงการก่อสร้าง
พนัง คสล.ข้างศาลา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ 10

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

17. โครงการก่อสร้าง
พนัง คสล.หลังหอ
ประชุมประจําหมู่บ้าน 
หมู่ 10

110,000

2. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.ถนนสายหลักซาว
วา-ป่าเคาะ บริเวณ
หน้าบ้าน นางใบ สุทธิ
วนานุรักษ์

180,000

3. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ถนนสายหลักซาว
วา-ป่าเคาะ บริเวณ
หน้าบ้านนางคําเอ้ย 
พรมมี หมู่ 3

90,000

4. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.ซอยบ้าน นาย
ประเสริฐ  ลําพึงมี หมู่ 
3

175,000

5. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ซอย 20 หมู่ 4

70,000

6. โครงการก่อสร้าง
ทางระบายนําพร้อม
พนังกันดินข้างร้าน
ไดนาโมบ้านหก หมู่ 4

330,000

7. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.บริเวณหลังหอประชุม 
หมู่ 5

170,000

8.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 1-1 
หน้าบ้านนายมานพ  
เสนา หมู่ 5

230,000

9. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านแดน
เมือง หมู่ 6 เชือม
โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
แดนเมือง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

17. โครงการก่อสร้าง
พนัง คสล.หลังหอ
ประชุมประจําหมู่บ้าน 
หมู่ 10

110,000

2. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.ถนนสายหลักซาว
วา-ป่าเคาะ บริเวณ
หน้าบ้าน นางใบ สุทธิ
วนานุรักษ์

180,000

3. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ถนนสายหลักซาว
วา-ป่าเคาะ บริเวณ
หน้าบ้านนางคําเอ้ย 
พรมมี หมู่ 3

90,000

4. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.ซอยบ้าน นาย
ประเสริฐ  ลําพึงมี หมู่ 
3

175,000

5. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล. 
ซอย 20 หมู่ 4

70,000

6. โครงการก่อสร้าง
ทางระบายนําพร้อม
พนังกันดินข้างร้าน
ไดนาโมบ้านหก หมู่ 4

330,000

7. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํา คสล
.บริเวณหลังหอประชุม 
หมู่ 5

170,000

8.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 1-1 
หน้าบ้านนายมานพ  
เสนา หมู่ 5

230,000

9. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านแดน
เมือง หมู่ 6 เชือม
โรงเรียนบ้านต้นปล้อง
แดนเมือง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ 2

400,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนเอกชน 105,000 30,000 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 200,000 1,015,000

รวม 16,902,666 400,000 250,000 1,590,000 767,520 9,130,740 2,003,180 5,543,974
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ 2

400,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 30,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน 210,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 49,000 1,364,000

รวม 2,505,800 12,683,820 51,777,700
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