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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) มี 4 โครงการๆละ 495,000.-
บาท เป็นเงิน 1,980,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลึก หมู่ที่ 2
2. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองสะบ้า หมู่ที่ 5
3. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยอนุรักษ์ หมู่ที่ 10
4. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยพวงมาลัย หมู่ที่ 6

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มี 3 โครงการ เป็นเงิน 16,567,000.- บาท 
ดังนี้

1. โครงการขุดลอกหนองทุ่งยาวบ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 เป็นเงิน      
1,127,000.- บาท

2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต            
สายบ้านวิสัยใต้-บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8
เป็นเงิน 9,298,000.- บาท

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต                   
สายเอเชีย 41-บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5
เป็นเงิน 6,142,000.- บาท

ประมาณการรายรับ รายรับจริง ประมาณการรายจ่าย รายจ่ายจริง

34,886,000.- 32,806,638.14 34,873,066.- 30,467,179.6
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โครงการก่อสร้าง
ประจ าปี พ.ศ.2563



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าดี – วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง 
หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 105 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการ            ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 395,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 390,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการปรับปรุงระบบถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กส าเร็จรูปขนาด 1.15 เมตร 
สูง 1.20 เมตร จ านวน 1 ชุด พร้อมซ่อมงานระบบ
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 105,000 บาท
งบประมาณก่อสร้างจริง 103,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยผลพฤกษา หมู่ที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 3.๐๐ เมตร ยาว 50 0 เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด da i. 1.00 เมตร จ านวน 18 ท่อน ลูกรังหลังท่อ 
120 ลบ.ม. หินคลุกหลังท่อ 120 ลบ.ม. พร้อมเกรด บด อัด พื้นที่
ด าเนินการ            ไม่น้อยกว่า 1500 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 155,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 154,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการต่อเติมอาคารประชุมสภา อบต.วิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลวิสัยใต้  
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  150,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 149,000บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ราชการ ต าบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2
ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  243,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 239,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยเขาปูน ๒ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด da i. 1.00 เมตร จ านวน 18 ท่อน ลูกรังหลังท่อ ๑๑0 ลบ.ม. 
หินคลุกหลังท่อ ๙0 ลบ.ม. พร้อมเกรด บด อัด พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๒,๐00 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 181,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 181,000บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  2
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘0 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด da i. 1.00 เมตร จ านวน ๑๒ ท่อน ลูกรังหลังท่อ 
๑๒๐ ลบ.ม. หินคลุกหลังท่อ ๔๘  ลบ.ม. พร้อมเกรด บด อัด พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๓๒0 ตร.ม. 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 90,700 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 90,200บาท 

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยลึก ๓ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด da i. 1.00 เมตร จ านวน 1๓ ท่อน ลูกรัง ๔๕0 ลบ.ม. พร้อม
เกรด บด อัด พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐00 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 147,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 146,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจร
คอนกรีตกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทาง 160 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 64๐ ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 480,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 469,000 บาท 

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน – นาใน หมู่ที่ 4
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง               
หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 85 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการ               
ไม่น้อยกว่า 34๐ ตารางเมตร 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 253,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 251,485 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี 
สายบนควน – นาใน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.5๐ เมตร ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 65.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด da i. 0.60
เมตร จ านวน 14 ท่อน
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 155,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 154,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการปรับปรุง ศพด.บ้านควน หมู่ที่ 4 ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซั่ม
บอร์ด พื้นที่ ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร พร้อมติดตั้ง
บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 1.20 เมตร จ านวน 13 ชุด
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 182,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 181,000บาท 

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบนควน-นาใน หมู่ที่ ๔
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙00 เมตร 
หินคลุก จ านวน ๑๗๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บด อัด 
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖00 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 122,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 120,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรตีเสริมเหลก็ซอยในเกรียบ 1,2
หมู่ที่ 5  ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ขนาดปากกว้าง  
0.80 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด da i. 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน  
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 400,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 399,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็  



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ ๒ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด da i. 1.00 ม. จ านวน 8 ท่อน หินคลุก ๖0 ลบ.ม. 
พร้อมเกรด บด อัด พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔00 ตร.ม.     
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 80,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 79,500บาท        

ภาพก่อนด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก 2 หมู่ที่ 6 ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 40๐ ตารางเมตร  
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 299,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 293,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแล้วเสร็จ



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร หินคลุกจ านวน ๒๐0 ลบ.
ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บด อัด พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐00 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 140,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 137,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ ๖ ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 400 เมตร หินคลุกจ านวน 
97 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บด อัด 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 61,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 60,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ต าบลวิสัยใต้ 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ขนาดยาว 63 เมตร สูง 1.40 เมตร
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 160,000 บาท
งบประมาณก่อสร้างจริง 148,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัซอยแหลมยวน หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกวา้ง
เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรัง จ านวน ๑96 ลบ.ม. พร้อม
เกรดเกลี่ย บด อัด พื้นที่ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 4,000 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญตัิ   60,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจรงิ 60,000 บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาหลัก – แพรกแห้ง หมู่ที่ 7
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.๐๐ เมตร ยาว 1,000 เมตร หินคลุก
จ านวน ๑50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บด อัด พื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 5,000 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 115,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 110,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ชนิดช่องทางเดียว ท ามุม 0 องศา 
กับแนวตั้งฉากทางแนวทาง 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 353,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 352,000บาท

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็ 



โครงการปรับปรุง ศพด. บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ต าบลวิสัยใต้ 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ต่อเติมอาคารชนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมซ่อมแซมอาคารเดิม
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 150,000 บาท
งบประมาณก่อสร้างจริง 150,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยนางรอง หมู่ที่ 8
ขนาดผิวจราจรคอนกรตีกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 40๐ ตารางเมตร 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 299,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 295,000 บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยภักดีคง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 4๙0 ม. หินคลุกจ านวน ๑26.40 ลบ.ม. พร้อม
เกรดเกลี่ย บด อัด  พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 85,700 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 80,000 บาท 

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายค่ายลูกเสือ –
แหลมนาว   หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรคอนกรตีกวา้ง 1.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตรระยะทาง 11๐ เมตร หรือมีพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 11๐ ตารางเมตร 
งบประมาณตามข้อบัญญตัิ  95,300 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจรงิ 95,000 บาท 

ภาพก่อนด าเนินการ 

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก – แพรกแห้ง  
หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕  
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือ
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 480,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 477,000 บาท

ภาพก่อนด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 40๐ ตารางเมตร 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 299,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 298,000 บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งอนุรักษ์ 1,2 หมู่ที่ 10
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว 5,000 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด da i. 1.00 ม. จ านวน 12 ท่อน วาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด da i. 0.80 ม. จ านวน 8 ท่อน หิน
คลุกจ านวน 12 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย บด อัด พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 181,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 181,000บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



เงินอุดหนุนประจ าปี 
พ.ศ.2563



โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ –
บ้านวัดนอก  หมู่ที่  8  ต าบลวิสัยใต้ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว  2,60๐ เมตร หนา ๐.0๕  เมตร
ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 
งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน 9,402,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 9,298,000 บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ –
บ้านวัดนอก  หมู่ที่  8  ต าบลวิสัยใต้ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว  30.0๐ เมตร หนา ๐.0๕  เมตร
ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หนา ๐.0๕  เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.
งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน 98,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 98,000 บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย41-
บ้านหาดพริก หมู่ที่  5  ต าบลวิสัยใต้ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6.๐๐ เมตร ยาว  1,95๐ เมตร หนา ๐.0๕  เมตร
มีพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 19,50๐ ตารางเมตร 
งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน 6,142,000 บาท 
งบประมาณก่อสร้างจริง 6,060,000 บาท

ภาพกอ่นด าเนินการ  

ภาพด าเนินการแลว้เสรจ็



โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  62,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ 64,965 บาท



โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ประจ าปี พ.ศ.2563
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  32,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ 24,090 บาท



โครงการสืบสานประเพณีว ันลอยกระทง
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  40,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ 200,000 บาท



โครงการประเพณีว ันขึ้นปีใหม่
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  20,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท



โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการฝึกอาชีพเสริม            
(การท าผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผา้มัดย้อม)
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  70,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ 13,370 บาท



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณตามข้อบัญญัติ  100,000 บาท
งบประมาณที่ใช้  67,600 บาท



โครงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
งบประมาณของ อบต. 379,545 บาท
งบประมาณของ สป.สช. 19,240 บาท 
งบอุดหนุน 19,998 บาท 



โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลวิสัยใต้สานสัมพันธ์ต่อต้าน              
ยาเสพติด
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 300,000 บาท
งบประมาณที่ใช้  87,810 บาท



โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้
งบประมาณที่ตั้งไว ้ 100,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ 69,510 บาท






