งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)

รวม 12,419,500 บาท

งบบุคลากร
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม 2,280,000
รวม 2,280,000
รวม 1,220,000
จานวน 1,220,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานครู เ ทศบาล เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น
ประจาปีของพนักงานเทศบาล จานวน 5 อัตรา
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(1) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม 1,060,000 บาท
จานวน 950,000 บาท

เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าตอบแทนพนั กงานจ้าง และเงินปรับปรุ งค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 800,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 150,000 บาท)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบฯ
ให้แก่พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 93,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 17,000 บาท)

งบดาเนินงาน
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ค่าตอบแทน
(1) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รวม 5,013,000 บาท
รวม 4,740,000 บาท
รวม
30,000 บาท
จานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,685,000 บาท
จานวน 1,400,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาประกอบอาหารกลางวั น ค่ า รั บ วารสาร
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ค่าจ้าง
เหมาบริ การ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามรูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 700,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 700,000 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จานวน 1,265,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร ค่ า อาหารและ
เครื่ องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น ตาม
โครงการดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ
1. โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93)
2. โครงการ ฟ.ฟันขาวสะอาด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 40,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 40,000 บาท)
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
เทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

จานวน

80,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการพัฒ นาครูผู้ ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 10,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 10,000 บาท)
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
จานวน 1,155,000 บาท
1) ค่าอาหารกลางวัน
จานวน
700,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจาเป็น
สาหรั บ เด็กนั กเรี ย นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กในสั งกัดเทศบาล ตามหนังสื อ
กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 300,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 400,000 บาท)
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จานวน
50,000 บาท
ระดับสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
เทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 315,000 บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านสิงห์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
4) ค่าวัสดุการศึกษา
จานวน
90,000 บาm
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านสิงห์ ตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2558 และตามหนั งสื อกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 50,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 40,000 บาท)

(3) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ
(1) ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม 2,025,000 บาท
จานวน
25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ตามรูปแบบการจาแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ ต่ า ง ๆ ตามรู ป แบบการจ าแนก
ประเภทรายรั บ -รายจ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตาม
หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ สาหรับใช้งานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวัน ที่ 9 มิ ถุน ายน 2558 และตามหนั งสื อกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทอาหารเสริม (นม)

จานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านสิงห์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 1,500,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 400,000 บาท)

(5) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ สาหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามรูป แบบการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
และตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ สาหรับใช้งานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวั น ที่ 9 มิถุ น ายน 2558 และตามหนั งสื อ กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวั น ที่ 27
มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สาหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามรูปแบบการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ สาหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามรูป แบบการจาแนกประเภทรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม
จานวน

273,000 บาท
230,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 130,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 100,000 บาท)

(2) ประเภทค่าน้าประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและ
อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับทางด้านโทรคมนาคมของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน
3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค

รวม 1,039,000
รวม 1,039,000
รวม 1,039,000
จานวน 1,039,000

1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมหลักคากันสาดด้านหน้า ขนาดพื้นที่ 33.60
ตารางเมตร พร้อมเทคอนกรีตพื้น ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 53.00 ตาราง
เมตร และต่อกันสาดด้านข้างอาคารขนาดกว้าง 2.35 เมตร ยาว 8.00 เมตร
หรื อ พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่า 18.80 ตารางเมตร ก่ อ สร้ า งตามแบบที่ เ ทศบาล
ก าหนด พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จ านวน 1 ป้ า ย (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี 2560-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า 10 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

84,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
12.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (BTU.) ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาล
ก าหนด พร้ อ มติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ จ านวน 1 ป้ า ย (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลาดับที่ 1 หน้า 10 )
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน
4. หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม
รวม
รวม
รวม

955,000 บาท

4,087,500
4,087,500
4,087,500
4,087,500

บาท
บาท
บาท
บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในเขตเทศบาลตาบลบ้านสิงห์
จานวน 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ า ยเป็นเงิน อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านสิงห์
- ตามหนังสือโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ที่ ศธ.04128.173/190
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ.04128.099/061
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
- ตามหนังสือโรงเรียนชุมชนวัดกาแพงใต้ ที่ ศธ 04128.006/125
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
- ตามหนังสือโรงเรียนวัดหนองอ้อ ที่ ศธ.04128.147/70
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวนเงิน 2,500,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวนเงิน 1,000,000 บาท)
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน อุดหนุ น โครงการจัด ซื้อสื่ อการเรียนการสอน ตามหนังสื อ
โรงเรียนอนุบาลโพธารามที่ ศธ.04128.173/543 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาความพร้อมนักเรียน
จานวน
ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนองอ้อ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาความพร้อมนักเรียน
ระดั บ ปฐมวั ย ตามหนั ง สื อ โรงเรี ย นวั ด หนองอ้ อ ที่ ศธ.04128.147/9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 91) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียน
วั ด หนองอ้ อ ตามหนั ง สื อ โรงเรี ย นวั ด หนองอ้ อ ที่ ศธ.04128.147/9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้า 91) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5) เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน ตามหนังสือ
โรงเรียนวัดบางกะโด ที่ ศธ.04128.099/5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีอังกะลุงเพื่อการเรียนการสอน
จานวน
ดนตรีและนาฏศิลป์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีอังกะลุงเพื่อการเรียนการ
สอนดนตรี และนาฏศิล ป์ ตามหนั งสื อโรงเรี ยนชุ มชนวัดก าแพงใต้ ที่ ศธ.
04128.006/15 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้า91) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่อง Active Board พร้อมเครื่อง
จานวน
โปรเจ็คเตอร์ แบบ Short throw เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่อง Active Board พร้อมเครื่อง
โปรเจ็คเตอร์ แบบ Short throw เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ตามหนั ง สื อ โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด ก าแพงใต้ ที่ ศธ.04128.006/40 ลงวั น ที่
27กุมภาพันธ์ 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

35,000 บาท

95,000 บาท

130,000 บาท

9,500 บาท

118,000 บาท

