
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลจานใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,747,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,747,820 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,090,070 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,332,470 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( ศพด.) จํานวน 32,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน   ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  12,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     20,700.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด. ) จํานวน 46,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน   ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  17,200.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     29,670.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) จํานวน 21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน     ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  8,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     13,800.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.) จํานวน 21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน   ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย     เป็นเงิน  8,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน     13,800.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง, เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าครองชีพ
ชั่วคราว), เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ(ค่าประกันสังคม,ค่าครองชีพชั่ว
คราว)ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่
เจริญ    (รูปแบบ 3วัดบริหารจัดการเอง)ดังนี้   ตําแหน่งผู้ดูแล
เด็ก  (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน  3  อัตรา                          ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.

จํานวน 185,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
      ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย  เป็นเงิน    68,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน   117,300.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 539,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารกลางวัน  ให้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย  เป็นเงิน    196,000.-บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม   เป็นเงิน   343,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ค่าวัสดุ รวม 1,757,600 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,757,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนัก
เรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              รวม   291,200.-บาท
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย   
เป็่นเงิน     83,200.-บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม     
เป็นเงิน     145,600.-บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ
เป็นเงิน     62,400.-บาท

โรงเรียน     รวม    1,466,400.-บาท
1.โรงเรียนบ้านจานทองกวาว     
เป็นเงิน     488,8000.-บาท
2.โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
เป็นเงิน   457,600.-บาท
3.โรงเรียนบ้านชําโพธิ-ตาเกษ
เป็นเงิน     166,400.-บาท
4.โรงเรียนบ้านมหาราช
เป็นเงิน     228,800.-บาท
5.โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
เป็นเงิน    124,800.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

งบเงินอุดหนุน รวม 2,657,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,657,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โรงเรียนชําโพธิ-ตาเกษ จํานวน 320,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านชําโพธิตาเกษ     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โรงเรียนตาลอย-หนองคัน จํานวน 480,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านตาลอย-หนองคัน      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา จํานวน 960,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านจานทองกวาววิทยา    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โรงเรียนบ้านมหาราช 2 จํานวน 440,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านมหาราช  2            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562

โรงเรียนบ้านไร่เจริญ จํานวน 240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านไร่เจริญ            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไร่เจริญ จํานวน 217,750 บาท
1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่
เจริญ       ตั้งไว้        147,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไร่เจริญ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของ  ศพด.วัดไร่
เจริญ         ตั้งไว้   42,500.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก หนังสือเรียนเสริมทักษะและวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ     ตั้งไว้    5,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ    ตั้งไว้      5,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ          ตั้งไว้        7,500.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบเรียน     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด
.วัดไร่เจริญ      ตั้งไว้      10,750.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นพัฒนาผู้เรียน           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
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