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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

      งานบริหารงานท่ัวไป 36 17.48 8,665,620 17.17

      งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1 0.49 3,000 0.01

      งานบริหารงานคลัง 15 7.28 2,856,900 5.66

รวม 52 25.24 11,525,520 22.84

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 10 4.85 733,000 1.45

      งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรีอนและระงับอัคคีภัย 4 1.94 105,000 0.21

รวม 14 6.80 838,000 1.66

แผนงานการศึกษา

      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 26 12.62 5,415,400 10.73

      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2 0.97 70,000 0.14

รวม 28 13.59 5,485,400 10.87
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แผนงานสาธารณสุข

      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 25 12.14 4,339,500 8.60

รวม 25 12.14 4,339,500 8.60

แผนงานสังคมสงเคราะห์

      งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 6 2.91 1,535,680 3.04

รวม 6 2.91 1,535,680 3.04

แผนงานเคหะและชุมชน

      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 20 9.71 6,570,200 13.02

      งานไฟฟ้าถนน 1 0.49 150,000 0.30

      งานสวนสาธารณะ 1 0.49 5,000 0.01

      งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 2 0.97 262,000 0.52

      งานบ าบัดน้ าเสีย 2 0.97 220,000 0.44

รวม 26 12.62 7,207,200 14.28

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองช่าง,กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง,กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 10 4.85 360,000 0.71

รวม 10 4.85 360,000 0.71

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

      งานกีฬาและนันทนาการ 4 1.94 200,000 0.40

      งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 5 2.43 565,000 1.12

รวม 9 4.37 765,000 1.52

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

      งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 2.43 348,000 0.69

รวม 5 2.43 348,000 0.69

แผนงานพาณิชย์

      งานกิจการการประปา 20 9.71 4,252,300 8.42

รวม 20 9.71 4,252,300 8.42

กองข่าง

กองการประปา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม
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แผนงานงบกลาง

      งานงบกลาง 11 5.34 13,816,400 27.37
รวม 11 5.34 13,816,400 27.37

รวมท้ังส้ิน 206 100.00 50,473,000 100.00

 

ทุกกอง/ฝ่ายใน ทต.นาคู
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