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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลทุง่ สัง
อาเภอ ทุง่ ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 10,251,116 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
371,700
รวม
งบบุคลากร
242,700
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
242,700
รวม
เงินเดือนพนักงาน
242,700
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงประจาปี
โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 1 อัตรา(เงินรายได้)
งบดาเนินงาน
129,000
รวม
ค่าใช้สอย
129,000
รวม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
29,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม ค่าพาหนะ
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆรวมไปถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องฯลฯ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
100,000
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ และของทีร่ ะลึกสาหรับเด็ก
ค่าการแสดงของเด็ก ค่าเช่าโต๊ะเต็นท์เก้าอี้ ค่าจัดทาสถานที่ ค่าตกแต่งเวที
ค่าอุปกรณ์ ตา่ งๆและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 2559 -2561)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 9,879,416
งบบุคลากร
รวม 3,441,720
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม 3,441,720
เงินเดือนพนักงาน
1,994,160
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนผูบ
้ ริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล
จานวน 9 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน(เงินอุดหนุนทั่วไป)
เงินประจาตาแหน่ ง
42,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ ง ของผูอ
้ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลตาบลทุง่ สัง ทีค
่ วรได้รบั ตามทีร่ ะเบียบกาหนด โดยคานวณ
ตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน(เงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1,321,560
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ งผูช
้ ว่ ย
ครูดแ
ู ลเด็ก จานวน 6 อัตรา (เงินรายได้) ตาแหน่ งบุคลากรสนับสนุน
การสอน จานวน 1 อัตรา และตาแหน่ งนักการภารโรง โรงเรียน
เทศบาลตาบลทุง่ สัง จานวน 1 อัตรา (เงินอุดหนุนทั่วไป)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
84,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ งผูช
้ ว่ ย
ครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก จานวน 2 อัตรา และตาแหน่ งบุคลากรสนับสนุนการสอน
จานวน 1 อัตรา เช่น เงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว เป็ นต้น
งบดาเนินงาน
รวม 4,927,296
ค่าตอบแทน
41,000
รวม
ค่าเช่าบ้าน
36,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูเทศบาล ซึง่ มีสท
ิ ธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ(เงินอุดหนุนทั่วไป)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล
ซึง่ มีสท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าใช้สอย
รวม 3,545,888
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
468,000
จานวน
1.ค่าจ้างเหมาบริการครูคณิตศาสตร์ 1 อัตราจานวน 108,000.- บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีพ
่ สั ดุโรงเรียน 1 อัตราจานวน 108,000.- บาท
3.ค่าจ้างเหมาบริการครูภาษาไทย 1 อัตราจานวน 108,000.- บาท
4.ค่าจ้างเหมาบริการครูวท
ิ ยาศาตร์ 1 อัตราจานวน 54,000.- บาท
5.ค่าจ้างเหมาทีป
่ รึกษาทางด้านการศึกษา 1 อัตราจานวน 90,000.- บาท
(เงินรายได้)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการส่งเสริมการเรียนรูแ
้ ละพัฒนาผูเ้ รียน
45,000
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมและจัดการเรียนรูน
้ อกสถานทีใ่ ห้แก่
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง(เงินรายได้)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
60,000
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยของพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง บุคลากร
สนับสนุนการสอน โดยจ่ายเป็ นเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
รวมไปถึงค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง (เงินรายได้)
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก ผูด
้ แ
ู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา
6,000
จานวน
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ แ
ู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เช่น ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม ฯลฯ (เงินอุดหนุน)
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2,946,888
จานวน
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุง่ สัง จานวน
เด็กนักเรียน 70 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็ นเงิน 392,000.-บาท
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2. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 234 คนๆ ละ 20 บาท จานวน
100 วัน เป็ นเงิน 468,000.-บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 290 คนๆ ละ 20 บาท จานวน
100 วัน เป็ นเงิน 580,000.- บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 1,048,000 บาท
3. โครงการสนับสนุ นการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย 15 ปี
3.1ระดับอนุ บาล 1-3
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ภาคเรียนละ 850 บาท
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 169 คนๆ ละ 850 บาท
เป็ นเงิน 143,650.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 180 คนๆ ละ 850 บาท
เป็ นเงิน 153,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 296,650.- บาท
ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน จานวน 180 คนๆ ละ 300 บาท เป็ นเงิน
540,000.- บาท
ค่าหนังสือเรียน จานวน 180 คนๆละ 200 บาท เป็ นเงิน 36,000.-บาท
ค่าอุปกรณ์ การเรียน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 169 คนๆ ละ 100 บาท
เป็ นเงิน 16,900.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 180 คนๆ ละ 100 บาท
เป็ นเงิน 18,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 34,900.- บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 169 คนๆ ละ 215 บาท
เป็ นเงิน 36,335.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 180 คนๆ ละ 215 บาท
เป็ นเงิน 38,700.- บาท
รวมเป็ นเงิน 75,035.- บาท
3.2 ระดับประถมศึกษาปี่ ที่ 1
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ภาคเรียนละ 950 บาท
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 41 คนๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 38,950.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 45 คนๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 42,750.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 45 คนๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 42,750.- บาท
รวมเป็ นเงิน 81,700.- บาท
รายหัวส่วนเพิม
่ (Top Up)
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 41 คนๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 10,250.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 45 คนๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 11,250.- บาท
รวมเป็ นเงิน 21,500.- บาท
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ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน จานวน 45 คนๆ ละ 360 บาท
เป็ นเงิน 16,200.- บาท
ค่าหนังสือเรียนจานวน 45 คนๆ ละ 561 บาท
เป็ นเงิน 25,245.- บาท
ค่าอุปกรณ์ การเรียน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 41 คนๆ ละ 195 บาท
เป็ นเงิน 7,995.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 45 คนๆ ละ 195 บาท
เป็ นเงิน 8,775.- บาท
รวมเป็ นเงิน 16,770.- บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 41 คนๆ ละ 240 บาท
เป็ นเงิน 9,840.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 45 คนๆ ละ 240 บาท
เป็ นเงิน 10,800.- บาท
รวมเป็ นเงิน 20,640.- บาท
3.3 ระดับประถมศึกษาปี่ ที่ 2
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ภาคเรียนละ 950 บาท
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 24 คนๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 22,800.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 41 คนๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 38,950.- บาท
รวมเป็ นเงิน 61,750.- บาท
รายหัวส่วนเพิม
่ (Top Up)
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 24 คนๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 6,000.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 41 คนๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 10,250.- บาท
รวมเป็ นเงิน 16,250.-บาท
ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน จานวน 41 คนๆ ละ 360 บาท
เป็ นเงิน 14,760.- บาท
ค่าหนังสือเรียน จานวน 41 คนๆละ 605 บาท เป็ นเงิน 24,805.-บาท
ค่าอุปกรณ์ การเรียน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 24 คนๆ ละ 195 บาท
เป็ นเงิน 4,680.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 41 คนๆ ละ 195 บาท
เป็ นเงิน 7,995.- บาท
รวมเป็ นเงิน 12,675.- บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 24 คนๆ ละ 240 บาท
เป็ นเงิน 5,760.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 41 คนๆ ละ 240 บาท
เป็ นเงิน 9,840.- บาท
รวมเป็ นเงิน 15,600.- บาท
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3.4ระดับประถมศึกษาปี่ ที่ 3
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ภาคเรียนละ 950 บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 24 คนๆ ละ 950 บาท
เป็ นเงิน 22,800.- บาท
รวมเป็ นเงิน 22,800.- บาท
รายหัวส่วนเพิม
่ (Top Up)
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 24 คนๆ ละ 250 บาท
เป็ นเงิน 6,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 6,000.- บาท
ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน จานวน 24 คนๆ ละ 360 บาท
เป็ นเงิน 8,640.-บาท
ค่าหนังสือเรียนจานวน 24 คนๆ ละ 622 บาท เป็ นเงิน 14,928.- บาท
ค่าอุปกรณ์ การเรียน
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 24 คนๆ ละ 195 บาท
เป็ นเงิน 4,680.-บาท
รวมเป็ นเงิน 4,680.-บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 24 คนๆ ละ 240 บาท
เป็ นเงิน 5,760.-บาท
รวมเป็ นเงิน 5,760.-บาท
ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จานวน 1โรงเรียน
เป็ นเงิน 20,000.-บาท
ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital
Subscriber Line : ADSL เป็ นเงิน 9,600.-บาท
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน จานวน 1 โรงเรียน
เป็ นเงิน 50,000.-บาท
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
จานวน 9 คนๆ ละ 3,000.-บาท
เป็ นเงิน 27,000 .-บาท
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก ผูด
้ แ
ู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 คน เป็ นเงิน 6,000.-บาท
ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เป็ นเงิน 21,000.-บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
20,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ
ค่าบารุงรักษาทรัพย์สน
ิ เป็ นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)(เงินรายได้)
ค่าวัสดุ
รวม 1,340,408 บาท
วัสดุสานักงาน
20,000 บาท
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุสานักงานต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในสานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ ม โต๊ะเก้าอี้
กาว ฯลฯ(เงินรายได้)
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ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลทุง่ สัง
จานวน 280 วัน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 62 คนๆ ละ 7.37 บาท
จานวน 140 วัน เป็ นเงิน 63,971.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 70 คนๆ ละ 7.37 บาท
จานวน 140 วัน เป็ นเงิน 72,226.- บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 136,197.- บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง จานวน 260 วัน
- ประจาปี การศึกษา 2/2558 จานวน 234 คนๆ ละ 7.37 บาท
จานวน 130 วัน เป็ นเงิน 224,195.40.- บาท
- ประจาปี การศึกษา 1/2559 จานวน 290 คนๆ ละ 7.37 บาท
จานวน 130 วัน เป็ นเงิน 277,849.- บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
้ 502,044.40.- บาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.
1.โรงเรียนบ้านวังหิน จานวนนักเรียน 103 คนๆละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็ นเงิน 197,368.- บาท
2.โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา จานวนนักเรียน 99 คนๆละ7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็ นเงิน 189,703.80.- บาท
3.โรงเรียนวัดควนยูง จานวนนักเรียน 77 คนๆละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็ นเงิน 147,547.40.- บาท
4.โรงเรียนบ้านโคกวัด จานวนนักเรียน 62 คนๆละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็ นเงิน 118,804.40.- บาท
5.โรงเรียนวัดภูเขาหลัก จานวนนักเรียน 15 คนๆละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน เป็ นเงิน 28,743.- บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไป)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ พนักงานระดับ 3-6
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์โต๊ะ – เก้าอีท
้ างานพนักงานระดับ 3 – 6
จานวน 1 ชุด ซึง่ เป็ นครุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่มก
ี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ และมีความจาเป็ นต้องจัดซื้อตามราคาทีเ่ คยจัดซื้อในท้องถิน
่
โดยประหยัด(เงินรายได้)
ครุภ ัณฑ์การศึกษา
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอีส
้ าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
จานวน
โต๊ะนักเรียน ระดับขนาด 3
1. ความสูงของร่างกายทีใ่ ช้อา้ งอิง 1.37 เมตร
2. ความสูงโต๊ะ 600 มิลลิเมตร
3. ความสูงต่าสุดขอบล่างโต๊ะ (บริเวณทีส
่ อดขา) 490 มิลลิเมตร
4. ความสูงต่าสุดขอบโต๊ะ(บริเวณหัวเข่า) 400 มิลลิเมตร
5. ความสูงต่าสุดของโต๊ะ(บริเวณหน้าแข้ง) 300 มิลลิเมตร
6. ความกว้างต่าสุดของโต๊ะ 400 มิลลิเมตร
7. ความยาวต่าสุดของโต๊ะ 600 มิลลิเมตร
8. ความกว้างต่าสุดช่องว่าง (บริเวณทีส
่ อดเข่า) 440 มิลลิเมตร

1,320,408 บาท

86,400 บาท
86,400 บาท
7,400 บาท

79,000 บาท
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9. ความลึกต่าสุดช่องว่าง (บริเวณทีส
่ อดเข่า) 250 มิลลิเมตร
10. ความลึกต่าสุดช่องว่าง(บริเวณหน้าแข้ง) 330 มิลลิเมตร
หมายเหตุ ความสูง วัดพื้นถึงขอบบนของพื้นโต๊ะ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว273 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เรือ
่ งคูม
่ อ
ื ผูซ
้ ื้อใบอนุญาต มอก.1494 - 2541 : โต๊ะเรียนและ
มอก. 1495 - 2541:เก้าอีเ้ รียน
งบเงินอุดหนุ น
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียนในสังกัด
สพป. ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านวังหิน จานวนนักเรียน 103 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน เป็ นเงิน 412,000.- บาท
2.โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา จานวนนักเรียน 99 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน เป็ นเงิน 396,000.- บาท
3.โรงเรียนวัดควนยูง จานวนนักเรียน 77คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน เป็ นเงิน 308,000.- บาท
4.โรงเรียนบ้านโคกวัด จานวนนักเรียน 62 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน เป็ นเงิน 248,000.- บาท
5.โรงเรียนวัดภูเขาหลัก จานวนนักเรียน 15 คนๆ ละ 20 บาท
จานวน 200 วัน เป็ นเงิน 60,000.- บาท
(เงินอุดหนุนทั่วไป)

1,424,000 บาท
1,424,000 บาท
1,424,000 บาท
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