
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 50,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 134,956

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,574,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

170,100

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 460,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 230,160 966,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 80,280

เงินเดือนพนักงาน 694,380 3,592,320

เงินอืนๆ

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 60,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 50,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 134,956

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,574,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

170,100

สํารองจ่าย 1,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 460,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,022,400 1,022,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,311,480 2,507,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 75,180 191,460

เงินเดือนพนักงาน 3,898,560 8,185,260

เงินอืนๆ 84,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 225,480 225,480

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 80,000 165,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

200,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับอําเภอ 
จังหวัด หรือหน่วยงาน
อืน ๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนารถและสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

150,000 380,000

ค่าเช่าบ้าน 255,600 291,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 480,000 500,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับอําเภอ 
จังหวัด หรือหน่วยงาน
อืน ๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ การ
ดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนารถและสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 150,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 304,756 304,756

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 100,000

โครงการจัดงานรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ อบต.ท่า
ฉาง ในประเพณีวัน
สงกรานต์

100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ท่า
ฉาง

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2562

30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าฉาง

20,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวน อปพร. 70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกรตําบลท่าฉาง

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเด็กปฐมวัยและ
เด็กก่อนวัยเรียนโดย
การจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่เด็กและผู้
ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ฉาง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติผู้
สูงอายุ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 100,000

โครงการจัดงานรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ อบต.ท่า
ฉาง ในประเพณีวัน
สงกรานต์

100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.ท่า
ฉาง

100,000 100,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2562

30,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าฉาง

20,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวน อปพร. 70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 100,000 100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
เกษตรกรตําบลท่าฉาง

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ศึกษาเด็กปฐมวัยและ
เด็กก่อนวัยเรียนโดย
การจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่เด็กและผู้
ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ฉาง

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติผู้
สูงอายุ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,999,060

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,297,268

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 20,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดรับแขก   จํานวน   
1  ชุด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันทีพิมพ์ : 17/10/2561  14:48:45 หน้า : 7/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,999,060

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 140,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 100,000

วัสดุกีฬา 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 55,000 105,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,297,268

วัสดุก่อสร้าง 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000 50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดรับแขก   จํานวน   
1  ชุด 39,000 39,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้ทํานําเย็น นํา
ร้อน แบบถังควํา

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยทอง 2 หมู่ที 3 
ตําบลท่าฉาง

240,000

โครงการซ่อมสร้างรือ
ผิวถนนลาดยางเดิม
โดยก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาโหนด หมู่ที 
3 ตําบลท่าฉาง

495,700

โครงการซ่อมสร้างรือ
ผิวถนนลาดยางเดิม
โดยก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโล๊ะงาน หมู่ที 
5 ตําบลท่าฉาง

421,900

โครงการปรับปรุงบด
อัดด้วยหินคลุกถนน
สายบ้านเกาะนํารอบ 
หมู่ที 4

115,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์ทติกคอนกรีต 
(AC) สายทางบ้านท่า
เคย หมู่ที 2 ตําบลท่า
ฉาง

598,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือตู้ทํานําเย็น นํา
ร้อน แบบถังควํา 6,500 6,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยทอง 2 หมู่ที 3 
ตําบลท่าฉาง

240,000

โครงการซ่อมสร้างรือ
ผิวถนนลาดยางเดิม
โดยก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนาโหนด หมู่ที 
3 ตําบลท่าฉาง

495,700

โครงการซ่อมสร้างรือ
ผิวถนนลาดยางเดิม
โดยก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโล๊ะงาน หมู่ที 
5 ตําบลท่าฉาง

421,900

โครงการปรับปรุงบด
อัดด้วยหินคลุกถนน
สายบ้านเกาะนํารอบ 
หมู่ที 4

115,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์ทติกคอนกรีต 
(AC) สายทางบ้านท่า
เคย หมู่ที 2 ตําบลท่า
ฉาง

598,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC) สาย
ทางบ้านนาปรือ ช่วงที 
2 รหัสทางหลวงท้อง
ถิน สฎ ถ 17-001 หมู่
ที 3 ตําบลท่าฉาง

852,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC) สาย
ทางบ้านนายไพฑูรย์ 
หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

1,080,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC)สาย
ทางบ้านนายสุมาตร 
หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

634,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC)สาย
ทางบ้านบางปู-ปลาย
ถนน หมู่ที 4 ตําบลท่า
ฉาง

913,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าฉาง

264,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC) สาย
ทางบ้านนาปรือ ช่วงที 
2 รหัสทางหลวงท้อง
ถิน สฎ ถ 17-001 หมู่
ที 3 ตําบลท่าฉาง

852,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC) สาย
ทางบ้านนายไพฑูรย์ 
หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

1,080,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC)สาย
ทางบ้านนายสุมาตร 
หมู่ที 3 ตําบลท่าฉาง

634,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัล์มติ
กคอนกรีต(AC)สาย
ทางบ้านบางปู-ปลาย
ถนน หมู่ที 4 ตําบลท่า
ฉาง

913,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าฉาง

264,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
หลังคาลานกิจกรรมที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าฉาง

820,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าฉาง (ช่วงที 2)

97,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1-5 
ตําบลท่าฉางสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางการดําเนิน
งานพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอท่าฉาง 60,000

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดจันทาราม 
สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา(สพฐ) 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน

1,292,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คชาธาร สังกัดสํานัก
งานเขตพืนทีการศึกษา 
(สพฐ)ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

328,000

รวม 5,402,656 320,000 100,000 8,309,840 60,000 150,000 9,806,928 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
หลังคาลานกิจกรรมที
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าฉาง

820,000

โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าฉาง (ช่วงที 2)

97,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที 1-5 
ตําบลท่าฉางสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางการดําเนิน
งานพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอท่าฉาง 60,000

อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนวัดจันทาราม 
สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา(สพฐ) 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนัก
เรียน

1,292,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คชาธาร สังกัดสํานัก
งานเขตพืนทีการศึกษา 
(สพฐ)ตามโครงการ
อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน

328,000

รวม 10,000,576 34,300,000
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