
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.ค่าเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลดุสิต

125,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,637,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

226,000

สํารองจ่าย 286,461

เบียยังชีพคนพิการ 1,507,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 483,420 488,342

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 29,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 1,128,720 772,526

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,480

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.ค่าเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลดุสิต

125,500

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,100

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 6,637,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

226,000

สํารองจ่าย 286,461

เบียยังชีพคนพิการ 1,507,200

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,252,807 2,224,569

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 196,000 225,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 112,460 220,460

เงินเดือนพนักงาน 4,549,880 6,451,126

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 240,480

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 2/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 22,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000

ค่าเช่าบ้าน 114,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000

1 ค่าจ้างเหมาบริการ
ด้านงานประปา 200,000

1รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการ

2ค่าจ้างจัดทํา 
Website และ 
Webpage ของ อบต.

2ค่าทดสอบคุณภาพนํา 30,000

3ค่าจ้างประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับ
บริการ
4ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร

5.ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานเกษตร
6.ค่าจ้างเหมาบริการ
คนสวน

7.ค่าจ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง
8.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีวิเคราะห์

ค่าจ้างเหมาบริการจัก
เก็บค่านําประปา
ค่าจ้างเหมาบริการจัด
เก็บภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินประจําตําแหน่ง 151,200 235,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 95,000 147,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

660,000 690,000

ค่าเช่าบ้าน 400,000 556,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 50,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 20,000

1 ค่าจ้างเหมาบริการ
ด้านงานประปา 200,000

1รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการ 50,000 50,000

2ค่าจ้างจัดทํา 
Website และ 
Webpage ของ อบต.

10,000 10,000

2ค่าทดสอบคุณภาพนํา 30,000

3ค่าจ้างประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับ
บริการ

25,000 25,000

4ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 90,000 90,000

5.ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานเกษตร 90,000 90,000

6.ค่าจ้างเหมาบริการ
คนสวน 90,000 90,000

7.ค่าจ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง 90,000 90,000

8.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีวิเคราะห์ 84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัก
เก็บค่านําประปา 90,000 90,000

ค่าจ้างเหมาบริการจัด
เก็บภาษี 90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็ก
เล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

216,000

โครงการสงเคราะห์
เด็กนักเรียนทีด้อย
โอกาสและยากจน

208,250

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 60,000

1)โครงการงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

20,000

1)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบล 300,000

1)โครงการจัดงานผล
สัมฤทธิทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
โรงเรียนบ้านพรุวง

25,000

1)โครงการส่งเสริม
การท่องเทียวเกาะลอย
นําผุด   
วัดถํากัลยาณมิตร หิน
นําออก

10,000

1.ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานของ   
องค์การบริหารส่วน
ตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 15,000 15,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการผู้
ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็ก
เล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)

216,000

โครงการสงเคราะห์
เด็กนักเรียนทีด้อย
โอกาสและยากจน

208,250

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 110,000 110,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 60,000

1)โครงการงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

20,000

1)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาตําบล 300,000

1)โครงการจัดงานผล
สัมฤทธิทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
โรงเรียนบ้านพรุวง

25,000

1)โครงการส่งเสริม
การท่องเทียวเกาะลอย
นําผุด   
วัดถํากัลยาณมิตร หิน
นําออก

10,000

1.ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานของ   
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการความร่วม
มือระหว่าง  อบต.ดุสิต
กับชุมชน   
    ในการปลูกต้นไม้
และอนุรักษ์ป่าไม้ใน
ชุมชนตําบลดุสิต

5,000

1.โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน
1.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

1.โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 125,000

2)โครงการงาน
ประเพณีแห่ผ้าขึนธาตุ 30,000

2)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลเนือง
ในวันท้องถินไทย

30,000

2)โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 150,000

2.โครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่
พลิกกลับกอง

65,000

2.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
   องค์การบริหารส่วน
ตําบลดุสิต
2.โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

80,000

2.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาสตรี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1.โครงการความร่วม
มือระหว่าง  อบต.ดุสิต
กับชุมชน   
    ในการปลูกต้นไม้
และอนุรักษ์ป่าไม้ใน
ชุมชนตําบลดุสิต

5,000

1.โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

5,000 5,000

1.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 65,000

1.โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 125,000

2)โครงการงาน
ประเพณีแห่ผ้าขึนธาตุ 30,000

2)โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลเนือง
ในวันท้องถินไทย

30,000

2)โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 150,000

2.โครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์แบบไม่
พลิกกลับกอง

65,000

2.โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
   องค์การบริหารส่วน
ตําบลดุสิต

60,000 60,000

2.โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

80,000

2.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาสตรี 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการอบรมธร
รมาภิบาลและ
จริยธรรมสําหรับ   
ข้าราชการ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล   
ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงาน

3)โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
คณะกรรมการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และบุคลากรสังกัดกอง
การศึกษา

50,000

3)โครงการส่งนักกีฬา
และนักกรีฑาเข้าร่วม
แข่งขัน

50,000

3)โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 150,000

3.โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย   
    ครบวงจรโดยชุมชน
มีส่วนร่วม

100,000

3.โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

3.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน   
    ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2.โครงการอบรมธร
รมาภิบาลและ
จริยธรรมสําหรับ   
ข้าราชการ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล   
ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงาน

20,000 20,000

3)โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
คณะกรรมการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และบุคลากรสังกัดกอง
การศึกษา

50,000

3)โครงการส่งนักกีฬา
และนักกรีฑาเข้าร่วม
แข่งขัน

50,000

3)โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 150,000

3.โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย   
    ครบวงจรโดยชุมชน
มีส่วนร่วม

100,000

3.โครงการจัดเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน

20,000 20,000

3.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน   
    ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่

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

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า    
    ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้า   
    ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี   
    สําหรับการดําเนิน
การสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์   
 และขึนทะเบียนสัตว์

21,000

4)โครงการงาน
ประเพณีปากปีปาก
เดือน

40,000

4)โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

451,900

4.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

4.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน   
    ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
4.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3.โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า    
    ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้า   
    ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี   
    สําหรับการดําเนิน
การสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์   
 และขึนทะเบียนสัตว์

21,000

4)โครงการงาน
ประเพณีปากปีปาก
เดือน

40,000

4)โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

451,900

4.ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 200,000

4.โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน   
    ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

20,000 20,000

4.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า    
   ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ   
   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี    

   สําหรับการขับ
เคลือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค   
   คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน)

105,000

5)โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนจัด
กิจกรรมอันเป็นการ
ฟืนฟู   
ประเพณีของจังหวัด
นครศรีธรรมราช

100,000

5.ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง

5.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
   To Be number 
one ศูนย์เพือใจวัยรุ่น  
 
    ในชุมชนหมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์   
    ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

26,000

6.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า   
   ต้านภัยมะเร็งเต้านม

50,000

7.โครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที   
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

82,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4.โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า    
   ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ   
   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี    

   สําหรับการขับ
เคลือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค   
   คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน)

105,000

5)โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนจัด
กิจกรรมอันเป็นการ
ฟืนฟู   
ประเพณีของจังหวัด
นครศรีธรรมราช

100,000

5.ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง 900,000 900,000

5.โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
   To Be number 
one ศูนย์เพือใจวัยรุ่น  
 
    ในชุมชนหมู่บ้าน 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์   
    ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี

26,000

6.โครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า   
   ต้านภัยมะเร็งเต้านม

50,000

7.โครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที   
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

82,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 50,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000 8,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,422,994

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 50,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 25,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 2,000 30,000

ค่าไฟฟ้า 1,800,000 36,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,000 2,000

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เอกสารแบบเหล็ก

2.โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน

3.เครืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 60,000 160,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 360,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 55,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 200,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 108,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,422,994

วัสดุการเกษตร 5,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 160,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 255,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 108,000 140,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 2,036,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 16,600 21,600

ค่าบริการโทรศัพท์ 60,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ตู้เอกสารแบบเหล็ก 9,100 9,100

2.โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน 15,000 15,000

3.เครืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง

28,000 28,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองเคลือบบัตร 
(A4) 5,000

ตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุ
ด 36,000

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน(มอก)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล
แบบที 1   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

2.เครืองสํารองไฟ
ขนาด 800VA
เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครืองคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานประมวลผล 
แบบที 2 *
เครืองคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานประมวลผล 
แบบที 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

30,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
 สําหรับขนาดA3

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 K VA
เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000

ครุภัณฑ์อืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองเคลือบบัตร 
(A4) 5,000

ตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุ
ด 36,000

ตู้เหล็กขนาด 2 
บาน(มอก) 16,500 16,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล
แบบที 1   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

22,000 22,000

2.เครืองสํารองไฟ
ขนาด 800VA 6,000 6,000

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000 16,000

เครืองคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานประมวลผล 
แบบที 2 *

30,000 30,000

เครืองคอมพิวเตอร์สํา
หรับงานประมวลผล 
แบบที 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

30,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 34,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
 สําหรับขนาดA3

7,900 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 K VA 17,400 17,400

เครืองสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 2,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000

ครุภัณฑ์อืน

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 18/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1เครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า 100,000

2.เลือยโซ่ยนต์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1.กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สามแยก ทล.41 - 
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ
งาม หมู่ที 10    
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

865,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สามแยกบ้านนายปลืม 
เหลืองอ่อน-บ้านนาย
สมโชค ยะโส     
หมู่ที 7 ตําบลดุสิต 
อําเภอถําพรรณรา 
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

510,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สามแยกโรงเรียนบ้าน
สวนพิกุล - แยกบ้าน
ทุ่งมวง หมู่ที 6    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

483,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 19/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1เครืองสูบนํามอเตอร์
ไฟฟ้า 100,000

2.เลือยโซ่ยนต์ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

1.กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 19,300 19,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สามแยก ทล.41 - 
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ
งาม หมู่ที 10    
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

865,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สามแยกบ้านนายปลืม 
เหลืองอ่อน-บ้านนาย
สมโชค ยะโส     
หมู่ที 7 ตําบลดุสิต 
อําเภอถําพรรณรา 
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

510,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สามแยกโรงเรียนบ้าน
สวนพิกุล - แยกบ้าน
ทุ่งมวง หมู่ที 6    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

483,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายต้นจิก  -  บ้านลุง
พรี  หมู่ที 5  ตําบล
ดุสิต    
อําเภอถําพรรณรา  
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

511,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านเกาะขวัญ  -  
คลองกา (ช่วงที 2 ) 
หมู่ที 2    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

511,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านโคกเคียน 
-บ้านโคกเทวี (ช่วงที 2
 )หมู่ที 8    
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

511,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านนายเจนวิทย์ - 
แม่นําตาปี (ช่วงที 2) 
หมู่ที 11    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

511,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายต้นจิก  -  บ้านลุง
พรี  หมู่ที 5  ตําบล
ดุสิต    
อําเภอถําพรรณรา  
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

511,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านเกาะขวัญ  -  
คลองกา (ช่วงที 2 ) 
หมู่ที 2    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

511,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านโคกเคียน 
-บ้านโคกเทวี (ช่วงที 2
 )หมู่ที 8    
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

511,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านนายเจนวิทย์ - 
แม่นําตาปี (ช่วงที 2) 
หมู่ที 11    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

511,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านนายประยูร ชู
ขันธ์- จรดถนนสาย 
41 หมู่ที 4    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

510,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายแยก ทล.41-บ้าน
ยางใช้  บ้านเกาะขวัญ 
หมู่ที 1    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

509,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรชนิด 
DBST    
สายศาลาหมู่ 9 - บ้าน
นายช่วยชาติ ประพันธุ์ 
    
( ช่วงที 3 ) หมู่ที 9 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา 
จังหวัดจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

928,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรชนิด 
DBST    
สายสามแยกคลองซ้อน 
- สระนํา ( ช่วงที 2 ) 
หมู่ที 3    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

624,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายบ้านนายประยูร ชู
ขันธ์- จรดถนนสาย 
41 หมู่ที 4    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

510,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
 
สายแยก ทล.41-บ้าน
ยางใช้  บ้านเกาะขวัญ 
หมู่ที 1    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

509,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรชนิด 
DBST    
สายศาลาหมู่ 9 - บ้าน
นายช่วยชาติ ประพันธุ์ 
    
( ช่วงที 3 ) หมู่ที 9 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา 
จังหวัดจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

928,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางผิวจราจรชนิด 
DBST    
สายสามแยกคลองซ้อน 
- สระนํา ( ช่วงที 2 ) 
หมู่ที 3    
ตําบลดุสิต  อําเภอถํา
พรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช

624,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:52:53 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสมมุ่ง 
เทพี - ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที 6    
บ้านสวนพิกุล หมู่ที 6 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

450,700

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสมศักดิ 
ศรีวิสุทธิ-บ้านนายวีระ 
เสนาณรงค์    
บ้านจันเสือ หมู่ที 1 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

301,000

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสวาท 
เสนา - รพ.สต.เกาะ
ขวัญ    
บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที 
2 ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

65,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสมมุ่ง 
เทพี - ศาลาหมู่บ้าน 
หมู่ที 6    
บ้านสวนพิกุล หมู่ที 6 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

450,700

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสมศักดิ 
ศรีวิสุทธิ-บ้านนายวีระ 
เสนาณรงค์    
บ้านจันเสือ หมู่ที 1 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

301,000

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสวาท 
เสนา - รพ.สต.เกาะ
ขวัญ    
บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที 
2 ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

65,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านหอประปา ม
.1 - ศาลาริมทางถนน
สาย 41    
บ้านเกาะขวัญ หมู่ที 1 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

45,500

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

1. ค่าจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน    
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

200,000

ค่าจ้างออกแบบ รับรอง
แบบ จ้างควบคุมงานที
จ่ายให้เอกชน   
หรือนิติบุคคล

20,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติม ศพด.โรงเรียน
บ้านพรุวง หมู่ที 4     
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา นัก
เรียนและประชาชน   
อําเภอถําพรรณรา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่ายนํา
ประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านหอประปา ม
.1 - ศาลาริมทางถนน
สาย 41    
บ้านเกาะขวัญ หมู่ที 1 
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา    
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

45,500

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

1. ค่าจ้างออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน    
นิติบุคคล หรือบุคคล
ภายนอกเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง

200,000

ค่าจ้างออกแบบ รับรอง
แบบ จ้างควบคุมงานที
จ่ายให้เอกชน   
หรือนิติบุคคล

20,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงต่อ
เติม ศพด.โรงเรียน
บ้านพรุวง หมู่ที 4     
ตําบลดุสิต อําเภอถํา
พรรณรา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)อุดหนุนโครงการ
แข่งขันกีฬา-กรีฑา นัก
เรียนและประชาชน   
อําเภอถําพรรณรา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1)อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีเทศกาล
บุญสารทเดือนสิบ   
ของจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

20,000

1)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

1,288,000

2)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพรุวง

196,000

3)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนพรรณราชล
เขต

384,000

4)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

564,000

5)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสวนพิกุล

148,000

รวม 8,920,461 2,430,000 70,000 800,000 195,000 9,797,000 489,500 7,598,792
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

1)อุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณีเทศกาล
บุญสารทเดือนสิบ   
ของจังหวัดนครศรี
ธรรมราช

20,000

1)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

1,288,000

2)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านพรุวง

196,000

3)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนพรรณราชล
เขต

384,000

4)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

564,000

5)อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสวนพิกุล

148,000

รวม 105,000 13,894,247 44,300,000
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