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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เงินช่วยพิเศษ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

3,000
155,500
3,000
102,000
3,921,600
5,000

476,880

สารองจ่าย

200,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

170,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

1,334,400
39,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

698,760

241,320

253,920

438,840

25,500

36,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

12,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

170,000

เงินช่วยพิเศษ

3,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

155,500

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

3,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

102,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

3,921,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน

5,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

476,880

สารองจ่าย

200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,334,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ชคบ.)

39,000

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

120,000

120,000

1,490,400

1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

198,720

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก

695,520

695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

120,000

234,240

2,036,160

84,000

84,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)
งบบุคลากร

รวม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

169,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

2,000

75,500
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนพนักงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
1,146,600

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
349,320

แผนงานสาธารณ
สุข
1,025,880

เงินวิทยฐานะ
งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา
2,038,800
42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินประจาตาแหน่ง

496,320
60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

60,000

102,000

22,000

23,000

144,000

3,000

42,000

2,000

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

2,000

1,000

1,000

160,000

12,000

776,730

250,000

100,000

10,000

30,000

70,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ้่
งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้สอย

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงินเดือนพนักงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป
214,560

5,603,700

เงินวิทยฐานะ
งบบุคลากร

รวม
10,378,860
42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

536,640

244,320

1,277,280

264,000

486,000

25,000

75,000

ค่าเบี้ยประชุม

10,000

10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

35,000

182,000

ค่าเช่าบ้าน

58,800

102,800

7,000

11,000

450,000

1,648,730

เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทน

5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ้่
งบริการ

150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

งบดาเนินงาน

150,000
50,000

50,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน
ผู้ประสบภัย

20,000

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000

500,000

120,000

350,000

60,000

60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา
และพวงหรีด
โครงการกิจกรรมงาน
วันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ งานรัฐพิธี ราช
พิธีงานประเพณีและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์รู้รัก
สามัคคีต่อต้านยาเสพ
ติด

60,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000

โครงการคลองสวยน้า
ใสเขตเทศบาลตาบล
หนองโดน

10,000

โครงการค่าใช้จ่าย
สาหรับเป็นทุนการ
ศึกษาและให้ความช่วย
เหลือสาหรับนักศึกษา
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยาก
จนหรือผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่ิอส่งเสริมพัฒนาการ
การสานสัมพันธ์สร้าง
สรรค์จินตนาการเด็ก
และครอบครัวสู่การ
เรียนรู้

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และ
พัฒนาการเด็ก

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา
และพวงหรีด
โครงการกิจกรรมงาน
วันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ งานรัฐพิธี ราช
พิธีงานประเพณีและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

5,000

รวม

5,000

200,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์รู้รัก
สามัคคีต่อต้านยาเสพ
ติด

60,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000

โครงการคลองสวยน้า
ใสเขตเทศบาลตาบล
หนองโดน

10,000

โครงการค่าใช้จ่าย
สาหรับเป็นทุนการ
ศึกษาและให้ความช่วย
เหลือสาหรับนักศึกษา
นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยาก
จนหรือผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เพื่ิอส่งเสริมพัฒนาการ
การสานสัมพันธ์สร้าง
สรรค์จินตนาการเด็ก
และครอบครัวสู่การ
เรียนรู้

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์และ
พัฒนาการเด็ก

20,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการจัดงาน
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ งานประเพณี
และวัฒนธรรมต่่าง ๆ
ของโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
โดน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

40,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย
โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
โครงการจัดงานหรือ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการวัด ประชารัฐ
สร้างสุข

10,000

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงาน
กิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ งานประเพณี
และวัฒนธรรมต่่าง ๆ
ของโรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนอง
โดน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

โครงการจัดงาน
เทศกาลวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลเข้า
พรรษา

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

200,000

โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่

40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

80,000

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

20,000

20,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000

30,000

โครงการจัดงานหรือ
จัดกิจกรรมตาม
โครงการวัด ประชารัฐ
สร้างสุข

10,000

หน้า : 9/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า (เงิน
อุดหนุนสาหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตามภารกิจ
อานาจหน้าที่
โครงการดาเนินการ
หรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาร
โครงการติดตั้งหญ้า
เทียมบริเวณ ลานคสล
.หน้าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดน
โครงการเตือนภัยวัย
กระเตาะ
โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

โครงการจัดทารายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

100,000

348,000

แผนงานการศึกษา

หน้า : 10/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า (เงิน
อุดหนุนสาหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

โครงการจัดทารายงาน
การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

10,000

10,000

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

10,000

10,000

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตามภารกิจ
อานาจหน้าที่

60,000

60,000

โครงการดาเนินการ
หรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาร

100,000

โครงการติดตั้งหญ้า
เทียมบริเวณ ลานคสล
.หน้าโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดน

348,000

โครงการเตือนภัยวัย
กระเตาะ
โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

15,000

15,000
30,000

30,000

หน้า : 11/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

โครงการบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี
ใหม่ และเทศกาล
สาคัญอื่น ๆ
โครงการประชุมผู้
ปกครองให้ความรู้ผู้
ปกครองเพื่อเตรียม
ความพร้อมของเด็ก
เข้าสู่วัยเรียนในระดับที่
สูงขึ้น
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น

20,000

40,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเยาวชน
ในสถานศึกษาต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองโดน
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายให้กับ
ประชาชน
โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเขต
เทศบาล

40,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

80,000

โครงการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนเรียนรู้สู่
โลกกว้าง (ทัศนศึกษา
นอกสถานที่)
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

50,000

หน้า : 12/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการบูรณาการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี
ใหม่ และเทศกาล
สาคัญอื่น ๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

รวม

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองให้ความรู้ผู้
ปกครองเพื่อเตรียม
ความพร้อมของเด็ก
เข้าสู่วัยเรียนในระดับที่
สูงขึ้น

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น

40,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ

10,000

10,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเยาวชน
ในสถานศึกษาต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลตาบล
หนองโดน

40,000

40,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายให้กับ
ประชาชน

40,000

40,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในเขต
เทศบาล

40,000

โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

80,000

โครงการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนเรียนรู้สู่
โลกกว้าง (ทัศนศึกษา
นอกสถานที่)

50,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

5,000

5,000

หน้า : 13/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในการสร้างภูมิ
คุ้มกันทางสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
โดน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน/เจ้า
หน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในเขต
เทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

60,000

โครงการร่วมฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ระดับตาบล)
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี
กรณีครบวาระ ยุบสภา
กรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณี
อื่น
โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล
หนองโดน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ของชุมชนของ
ประชาชน

80,000

แผนงานการศึกษา

หน้า : 14/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในการสร้างภูมิ
คุ้มกันทางสังคมให้กับ
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
โดน
โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน/เจ้า
หน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

150,000

20,000

20,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในเขต
เทศบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการร่วมฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ระดับตาบล)
โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี
กรณีครบวาระ ยุบสภา
กรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณี
อื่น

รวม

60,000

20,000

20,000

300,000

300,000

โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบล
หนองโดน

30,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึกอาชีพ
ของชุมชนของ
ประชาชน

80,000

หน้า : 15/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลและ
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

150,000

50,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนระดับ
อนุบาลศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบล
หนองโดน)

686,550

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองโดน

561,100

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
โดน "กิจกรรมโตไม่
โกง"

50,000

หน้า : 16/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลและ
ทัศนศึกษาดูงาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

150,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนระดับ
อนุบาลศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่

50,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบล
หนองโดน)

686,550

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองโดน

561,100

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลหนอง
โดน "กิจกรรมโตไม่
โกง"

50,000

หน้า : 17/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว
(เงินอุดหนุนสาหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ
สยามบรมราชกุุมารี

35,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ

25,000

โครงการอบรมปลุก
จิตสานึกในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย
โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงาน

แผนงานสาธารณ
สุข

30,000

60,000

แผนงานการศึกษา

หน้า : 18/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการสารวจข้อมูล
จานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว
(เงินอุดหนุนสาหรับขับ
เคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ
สยามบรมราชกุุมารี

35,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน

30,000

โครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ

25,000

โครงการอบรมปลุก
จิตสานึกในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

30,000

โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว

60,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร
และทัศนศึกษาดูงาน

300,000

300,000

หน้า : 19/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชนและทัศนศึกษาดู
งาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

250,000

โครงการอบรมให้
ความรู้กฏหมายจราจร
และการขับขี่ปลอดภัย
ให้กับชุมชน
โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการส่งเสริม
โภชนาการแก่เด็ก
ปฐมวัยให้กับผู้
ปกครอง,ครูผู้เลี้ยง
เด็ก,ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก,ผู้ประกอบการ
อาหาร
ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและด้านอื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและ
คนพิการ

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นในชุมชน
โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

ค่าวัสดุ

30,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล
.) เทศบาลตาบลหนอง
โดน

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

460,000

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

60,000

145,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

20,000

100,000

50,000

หน้า : 20/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นา
ชุมชนและทัศนศึกษาดู
งาน
โครงการอบรมให้
ความรู้กฏหมายจราจร
และการขับขี่ปลอดภัย
ให้กับชุมชน

ค่าใช้สอย
งบดาเนินงาน

250,000

30,000

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการส่งเสริม
โภชนาการแก่เด็ก
ปฐมวัยให้กับผู้
ปกครอง,ครูผู้เลี้ยง
เด็ก,ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก,ผู้ประกอบการ
อาหาร

20,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและด้านอื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและ
คนพิการ

50,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้อง
ต้นในชุมชน

ค่าวัสดุ

รวม

30,000

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อการส่งเสริม
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

30,000

โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล
.) เทศบาลตาบลหนอง
โดน

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

250,000

1,010,000
130,000

100,000

405,000

90,000

170,000

หน้า : 21/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

60,000

แผนงานสาธารณ
สุข
5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

แผนงานการศึกษา
20,000

100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุงานบ้านงานครัว

70,000

20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

850,000

วัสดุการเกษตร

30,000

10,000

10,000

วัสดุก่อสร้าง

50,000

40,000

10,000

งบดาเนินงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

25,000

วัสดุสานักงาน

10,000

15,000

40,000

วัสดุอื่น

30,000

5,000

5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

15,000
50,000

80,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

3,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและ
อุปกรณ์
-โต๊ะขาวพับ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

22,000

-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ
นเตอร์ จานวน 1
เครื่อง
ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟ

2,500

หน้า : 22/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

40,000

15,000

140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000

90,000

240,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000
30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าวัสดุ

รวม

120,000
50,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

850,000

วัสดุการเกษตร

50,000

วัสดุก่อสร้าง

100,000

งบดาเนินงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000

45,000

110,000

175,000

15,000

65,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

100,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

15,000

30,000

200,000

330,000

ค่าบริการไปรษณีย์

30,000

30,000

ค่าบริการโทรศัพท์

30,000

33,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

10,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและ
อุปกรณ์
-โต๊ะขาวพับ

25,000

25,000
30,000

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ
นเตอร์ จานวน 1
เครื่อง
ค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟ

22,000

4,300

4,300

2,500

หน้า : 23/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ในเขตเทศบาล
โดยก่อสร้างถนน คสล.
ถนนสายแยกเลียบทาง
รถไฟ (ฝั่งตะวีนตก)
หมู่ที่ 4

459,200

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ในเขตเทศบาล
โดยก่อสร้างถนน คสล.
สายแยกเลียบคลอง 22
อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อ
จากของเดิม) ด้านทิศ
เหนือ หมู่ที่ 4

498,800

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ในเขตเทศบาล
โดยก่อสร้างถนน คสล
.สายแยกเลียบคลอง
22 อาร์ (สาย 1 ฝั่ง
ตะวันตก ต่อจากของ
เดิม) ด้านทิศใต้ หมูที่
3

499,700

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอลฟัลท์ติก
คอนกรีต ในเขต
เทศบาล (ถนน สาย
เลียบคลอง 22 อาร์)
ฝั่งตะวันออก ด้านทิศ
ใต้ หมู่ที่ 4

498,800

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอลฟัลท์ติก
คอนกรีต ในเขต
เทศบาล (ถนน
เพ็ชรรัตน์) หมู่ีที่ 4

241,300

แผนงานการศึกษา

หน้า : 24/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

20,000

20,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ในเขตเทศบาล
โดยก่อสร้างถนน คสล.
ถนนสายแยกเลียบทาง
รถไฟ (ฝั่งตะวีนตก)
หมู่ที่ 4

459,200

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ในเขตเทศบาล
โดยก่อสร้างถนน คสล.
สายแยกเลียบคลอง 22
อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อ
จากของเดิม) ด้านทิศ
เหนือ หมู่ที่ 4

498,800

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ในเขตเทศบาล
โดยก่อสร้างถนน คสล
.สายแยกเลียบคลอง
22 อาร์ (สาย 1 ฝั่ง
ตะวันตก ต่อจากของ
เดิม) ด้านทิศใต้ หมูที่
3

499,700

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอลฟัลท์ติก
คอนกรีต ในเขต
เทศบาล (ถนน สาย
เลียบคลอง 22 อาร์)
ฝั่งตะวันออก ด้านทิศ
ใต้ หมู่ที่ 4

498,800

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอลฟัลท์ติก
คอนกรีต ในเขต
เทศบาล (ถนน
เพ็ชรรัตน์) หมู่ีที่ 4

241,300

หน้า : 25/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตในเขต
เทศบาล (ถนนสายแยก
เลียบคลอง 22 อาร์
สาย 2 ฝั่งตะวันตก )
หมู่ที่ 4

499,800

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตในเขต
เทศบาล (ถนนทางเข้า
ในโรงเรียนและถนน
ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดน) หมู่ที่ 9

338,800

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตในเขต
เทศบาล (ถนนทางเข้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดน -หน้าเทาว์สเฮ้า)
หมู่ที่ 9

373,100

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง ตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

30,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

82,700
รวม

6,410,380

3,787,500

780,000

917,700

แผนงานการศึกษา

1,150,000
3,189,360

913,140

3,756,350

6,822,290

หน้า : 26/26

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 14:01:45

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอลฟัลท์ติก
คอนกรีตในเขต
เทศบาล (ถนนสายแยก
เลียบคลอง 22 อาร์
สาย 2 ฝั่งตะวันตก )
หมู่ที่ 4

499,800

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตในเขต
เทศบาล (ถนนทางเข้า
ในโรงเรียนและถนน
ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดน) หมู่ที่ 9

338,800

โครงการปรับปรุงถนน
โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตในเขต
เทศบาล (ถนนทางเข้า
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนอง
โดน -หน้าเทาว์สเฮ้า)
หมู่ที่ 9

373,100

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง ตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

30,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

10,000

10,000
1,232,700

รวม

1,987,280

12,280,000

40,844,000

