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50,00036,00012,000

10,00030,00013,000

510,000240,000120,000

570,000

210,000

120,000

30,000

230,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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36,00042,00020,000

50,000150,00030,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบึงพะไล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-
LASS)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง และการ
ประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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580,000350,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลบึงพะไล

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-
LASS)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตัง และการ
ประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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150,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ดินและนํา ตาม
แนวทางพระราชดําริ

โครงการประเพณี
สงกรานต์และรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชา
อาสาปลูกป่า 800
ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบรรพชา
สามเณร/พรามจารณี

โครงการท้องถินไทย
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียวฯ

โครงการดอกจานบาน

โครงการฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี

โครงการค่าย อ่าน คิด
เขียน

โครงการแข่งขันกีฬา
เพือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

โครงการ  อบต.
เคลือนทีพบประชาชน

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ดินและนํา ตาม
แนวทางพระราชดําริ

โครงการประเพณี
สงกรานต์และรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชา
อาสาปลูกป่า 800
ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการบรรพชา
สามเณร/พรามจารณี

โครงการท้องถินไทย
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียวฯ

โครงการดอกจานบาน

โครงการฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี

โครงการค่าย อ่าน คิด
เขียน

โครงการแข่งขันกีฬา
เพือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

โครงการ  อบต.
เคลือนทีพบประชาชน

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

100,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้าน
อารมณ์

โครงการส่งเสริมการ
เกษตรด้านการประมง

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวัคซีนวัฒน
ธรรมสร้างภมูิคุ้มกัน
ของสังคม

โครงการรณรงค์พิษ
สุนัขบ้า

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคตามฤดูกาล

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้
สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพตําบลบึงพะไล

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือด
ออก

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้าน
อารมณ์

โครงการส่งเสริมการ
เกษตรด้านการประมง

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

โครงการวัคซีนวัฒน
ธรรมสร้างภมูิคุ้มกัน
ของสังคม

โครงการรณรงค์พิษ
สุนัขบ้า

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคตามฤดูกาล

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิน

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้
สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย

โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพตําบลบึงพะไล

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือด
ออก

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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15,00070,000

30,00025,00050,000

50,000100,00025,000

30,000

30,000

50,000

70,000

1,400,000

30,000

40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมประชุม
ชีแจงทําความเข้าใจ
เพือสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

โครงการอนุรักษ์ส่ง
เสริมประเพณีท้องถิน
และภูมิปัญญาท้องถิน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการประสาน
งานเพือระดม
ทรัพยากรส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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300,000300,000

155,00070,000

235,000130,000

200,000200,000

300,000125,000

30,00030,000

30,000

30,000
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1,400,000

30,000

40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมประชุม
ชีแจงทําความเข้าใจ
เพือสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

โครงการอนุรักษ์ส่ง
เสริมประเพณีท้องถิน
และภูมิปัญญาท้องถิน

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช

โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการประสาน
งานเพือระดม
ทรัพยากรส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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42,00010,000

47,000

30,000

20,000

5,0003,300

50,000100,000

50,000

54,280

70,00050,00015,000

30,000

80,000

50,000

2,236,480

200,000

50,000

100,000

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอีทรงสูง

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน
กระจก

ค่าจัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์

ค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือเก้าอีทรงสูง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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150,000150,000

50,000

54,280

335,000200,000

50,00020,000

80,000

50,000

2,236,480

200,000

110,00060,000

50,00050,000

100,000

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอีทรงสูง

จัดซือตู้เหล็กบานเลือน
กระจก

ค่าจัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์

ค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือเก้าอีทรงสูง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุอืน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุกีฬา

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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154,000

200,000

30,000

70,000200,00015,000

16,000

12,900

3,700

16,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  บ.หนองโพธิ
หมู่ที 10

โครงการก่อสร้างโครง
ถักเหล็กบ้านศาลา
หนองขอน หมู่ที 5

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือเลือยยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
จํานวน 1

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED
ขาวดํา

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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380,00095,000
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12,900

3,7003,700
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32,00016,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  บ.หนองโพธิ
หมู่ที 10

โครงการก่อสร้างโครง
ถักเหล็กบ้านศาลา
หนองขอน หมู่ที 5

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซือเลือยยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ
จํานวน 1

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED
ขาวดํา

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดํา

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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165,000

100,000

264,000

489,000

264,000

300,000

267,000

60,000

456,000

242,000

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือศูนย์ฯต่อเติมรัวและ
ประตูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านศาลาหนอง
ขอนหมู่ที5

โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับคันดินสาย
บ้านหนองขามน้อย
หมู่ที 11

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)บ.ศาลาหนอง
ขอน หมู่ที 5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)หมู่ที 12 บ.บะ
ระเวียง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที 15 บ.
หนองเต่าพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที 14 บ.
ราชมงคล

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ.ห้วยยาง  หมู่
ที  7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ.หนองบัวกอง
หมู่ที 3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ.หนองโคบาล
หมู่ที 6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  บ้านพะไล
หมู่ที 4

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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242,000

โครงการก่อสร้างป้าย
ชือศูนย์ฯต่อเติมรัวและ
ประตูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านศาลาหนอง
ขอนหมู่ที5

โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับคันดินสาย
บ้านหนองขามน้อย
หมู่ที 11

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)บ.ศาลาหนอง
ขอน หมู่ที 5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)หมู่ที 12 บ.บะ
ระเวียง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที 15 บ.
หนองเต่าพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) หมู่ที 14 บ.
ราชมงคล

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ.ห้วยยาง  หมู่
ที  7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ.หนองบัวกอง
หมู่ที 3

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.) บ.หนองโคบาล
หมู่ที 6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)  บ้านพะไล
หมู่ที 4

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรัง หมู่ที
11  บ้านหนองขาม
น้อย

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรัง บ.
หนองโพธิ หมู่ที 10

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรัง บ.
หนองเต่า หมู่ที 9

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัวกอง หมู่
ที 3

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโคบาล หมู่ที
6

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนระเวียงหมู่ที
2

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบลบึง
พะไล (ด้านโครงสร้าง
พืนฐาน)

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
บ้านศิลาทอง หมู่ที 8

โครงการก่อสร้าง
อาคารโดมขนาดใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเต่าหมู่ที 9

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา คสล. บ.
หนองโคบาลหมู่ที 6

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นบ้านหัวบึง หมู่ที
1

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัวกอง หมู่
ที 3

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองโคบาล หมู่ที
6

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนระเวียงหมู่ที
2

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบลบึง
พะไล (ด้านโครงสร้าง
พืนฐาน)

โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
บ้านศิลาทอง หมู่ที 8

โครงการก่อสร้าง
อาคารโดมขนาดใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองเต่าหมู่ที 9

โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนํา คสล. บ.
หนองโคบาลหมู่ที 6

โครงการก่อสร้างฝาย
นําล้นบ้านหัวบึง หมู่ที
1

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้างงบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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3,224,000724,980

112,500
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

รายจ่ายอืน

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังบ.
โนนระเวียง หมู่ที 2

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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ส่วนท้องถิน
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โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลูกรังบ.
โนนระเวียง หมู่ที 2

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


