
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลดงมะไฟ

อําเภอ เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 10,553,150 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,553,150 บาท
งบบุคลากร รวม 3,131,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,131,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,607,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล   โดยคํานวณตังจ่ายไว้  12
   เดือน (เงินอุดหนุนทัวไป)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการสถานศึกษา โดย
คํานวณไว้ 12 เดือน (เงินอุดหนุนทัวไป)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของผู้อํานวยการสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาล  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (เงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,143,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน
(เงินรายได้  133,500  บาท เงินอุดหนุนทัวไป 1,010,400 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้   12   เดือน    
(เงินอุดหนุนทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 5,016,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 26,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก 
(ครู ค.ศ.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ

ค่าใช้สอย รวม 3,225,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการออกกําลังกายและสร้างเสริมสุขภาพของเด็ก (อนุบาลเกมส์) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกกําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่า
อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา เงินรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการ ถ้วยรางวัลและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการแข่งขันกีฬา  (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 2) 
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3.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดง
มะไฟ

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัด
งาน  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนา
ที 2)
4.โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวสู่การเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ของเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน  และศึกษาดูงานนอกสถานที (แผนพัฒนาสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 2)

5.โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัวของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตําบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน   (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 2)

6.โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอักคีภัยของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน   (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 2)

7.โครงการสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสายในครอบครัวเกษตรพอเพียง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน   (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 2)

8.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ยุวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน   (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 2)

9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3,118,300 บาท
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แยกเป็น
    (1)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงมะไฟ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย
. 2560  จํานวน 294,000 บาท  
(หมายเหตุ  จํานวนนักเรียน 60  คน x จํานวน  245  วัน  x อัตราคน
ละ  20  บาท)   
    (2)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กโรงเรียน
เทศบาลตําบลดงมะไฟ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560  
จํานวน 800,000 บาท  
(หมายเหตุ  จํานวนนักเรียน  200  คน x จํานวน  200  วัน  x อัตราคน
ละ  20  บาท)   
    (3)  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  แยก
เป็น   
           (3.1)  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 
20,000 บาท  
           (3.2)  ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 7,200 บาท  
           (3.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 
100,000 บาท  
           (3.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 
50,000 บาท 
           (3.5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทํา
แผนการศึกษาดีเด่น  จํานวน  50,000 บาท
           (3.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติ สถานศึกษาในสังกัด อปท. จํานวน 250,000 บาท
           (3.7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
จํานวน 21,000 บาท  
           (3.8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท.  จํานวน  50,000  บาท
           (3.9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอ
เพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง  จํานวน  100,000  บาท
           (3.10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMDL)  จํานวน  750,000 บาท
    (4)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน  จํานวน  481,100  บาท  แยก
เป็น
           (4.1)  ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  จํานวน  289,000
  บาท
           (4.2)  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน  34,000  บาท
           (4.3)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน  34,000  บาท
           (4.4)  ค่าเครืองแบบนักเรียน  จํานวน  51,000  บาท
           (4.5)  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน  73,100  บาท

หมายเหตุ  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  09:35:21 หน้า : 3/7



   
    (5)  โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวสู่การเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลตําบลดง
มะไฟ  จํานวน  50,000 บาท 
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย  ค่าตกแต่งสถานที  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน  และศึกษาดูงานนอกสถานที  
   (6) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลดงมะไฟ จํานวน 5,000 บาท  
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน     
   (7)  โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (โรงเรียนเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ)  จํานวน  50,000  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถาน
ที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน 
   (8)  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน  (โรงเรียน
เทศบาลตําบลดงมะไฟ)  จํานวน  40,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดงาน 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนา
ที 2)

ค่าวัสดุ รวม 1,550,510 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงาน  เช่น   กระดาษ   หมึก
โรเนียว   ดินสอ   ปากกา   แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง กรรไกร เครืองยิง
กระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า  สวิตซ์ ตลับสายไฟ ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม  แก้ว ผ้าปูโต๊ะ นํายาล้างถ้วยชาม นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,360,510 บาท
เพือจ่ายเป็น
         ก.  จัดซืออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ในระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที  6
 (โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์)     จํานวน    862,290 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560   
(หมายเหตุ  จํานวนนักเรียน  450  คน x จํานวน  260  วัน  x อัตราคน
ละ  7.37  บาท)   
          ข.  จัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบล จํานวน 114,980  บาท
ดงมะไฟ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุดที มท 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560   
(หมายเหตุ  จํานวนนักเรียน 60 คน x จํานวน  260  วัน  x อัตราคน
ละ  7.37  บาท)   
          ค.  จัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กโรงเรียนเทศบาลตําบล
ดงมะไฟ      จํานวน   383,240  บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท
 0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560    
(หมายเหตุ  จํานวนนักเรียน  200 คน x จํานวน  260  วัน  x อัตราคน
ละ  7.37  บาท)   
หมายเหตุ  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนว
ทางการพัฒนาที 2)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์มถ่ายรูป  ล้าง  อัด ขยายภาพสี  เทปบันทึก
เสียง โฟม  อัลบัมใส่รูป  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง  แถบพิมพ์  เทปบันทึกข้อมูล หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ทต.ดงมะไฟ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดง
มะไฟ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศ
บาลตําบลดงมะไฟ  คํานวณไว้  12  เดือน 
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งบลงทุน รวม 605,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 405,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 336,000 บาท
สําหรับจัดหาเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ ขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู  ฉลากประหยัดไฟเบอร์  5
จํานวน  12  เครือง  พร้อมติดตัง (จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี  2560 ) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1. เครืองตัดเหล็ก จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจัดหาเครืองตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มม. ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จํานวน  1  เครือง  (จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560) 
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)
2. เครืองเชือมเหล็ก จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจัดหาเครืองเชือมเหล็ก แบบมือถือ  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จํานวน  1  เครือง  
(จัดหาตามราคาท้องถิน) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 
บัญชีครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์อืน
ชุดเครืองเล่นสนาม จํานวน 41,000 บาท
สําหรับจัดหาเครืองเล่นสนาม  ได้แก่  
1. ชุดเครืองเล่นบ้านมหัศจรรย์  จํานวน  1  ชุด   จํานวน 19,000  บาท
2. ชุดเครืองเล่นกระดานลืนพร้อมแป้นบาสและระนาดดนตรี  
จํานวน 2  ชุด    จํานวน 16,000  บาท
3. ชุดเครืองเล่นโยกเยกพลาสติก  จํานวน 2 ชุด  จํานวน  6,000  บาท
(จัดหาตามราคาท้องถิน)  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2561 (เงินอุดหนุนทัว
ไป) (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการ
พัฒนาที 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,800,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
สําหรับ ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์   จํานวน 1,800,000  บาท
            -  เพือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สําหรับจัดสรรให้
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (โรงเรียน
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์) ในนักเรียนระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที 6
 ในอัตราร้อยละ  100 ของจํานวนนักเรียน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0816.2/ว3301 ลง 14 มิ.ย
.2560  
(หมายเหตุ  จํานวนนักเรียน  450 คน x จํานวน  200  วัน  x อัตราคน
ละ  20  บาท)  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  
หมายเหตุ  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนา
ที 2) 
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