แผนการใชจายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงเรียนบานปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

งานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนบานปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓

คํานํา
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหาร
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ .2550 ได้กาํ หนด
เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา
โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี(2561-2564) ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กาํ หนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ16(ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษ พ.ศ 2553 ได้กาํ หนดให้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและ
แผนบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) จึงได้จัดทําแผนบริหารงบประมาณนี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทําผู้ที่เกี่ยวกับข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ วันนี้

บันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที� ศธ.04040.168/
วันที� 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เรื�อง ขออนุมัติแผนงบประมาณประจําปี 2563 ปีการศึกษา 2563
----------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้ านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ด้วย โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีการศึกษา
2563 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยการผ่านความเห็นชอบจากคณะครูในโรงเรียนภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรประจําปีและโรงเรียนได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนา ไว้เป็นแผนงานล่วงหน้าในการดําเนินงาน
ในกรณีที่ได้รับงบประมาณเพิม่ เติมจากส่วนราชการ เอกชนผู้บริจาค ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป

/ เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

(นายมานะ อยูท่ รัพย์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

1.........................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2......................................... กรรมการ
3.......................................... กรรมการ
4.......................................... กรรมการ
5.......................................... กรรมการ
6.......................................... กรรมการ
7........................................... กรรมการ
8............................................ กรรมการ

การดําเนินการการบริหารงบประมาณตามมงบประมาณ งบเงินอุดหนุนที�ได้รับ
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 3 มีแนวทางและลักษณะการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
โรงเรียนจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี โดยได้รับความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และแผนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของ
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามลักษณะการใช้งบประมาณ ดังนี้
รายละเอียดการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยน 2564)
..................................................................

งบประมาณที�ได้รับจัดสรร ปี การศึกษา 2563 (ข้อมูล 10 สิงหาคม 2563) ดังนี้
งบอุดหนการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
1. ก่อนประถมศึกษา
1,700 บาท/คน/ปี
2. ประถมศึกษา
1,900 บาท/คน/ปี
3. รายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก 500 บาท/คน/ปี

จํานวนนักเรียน 13 คน เป็นเงิน = 22,100 บาท
จํานวนนักเรียน 104 คน เป็นเงิน = 197,600 บาท
จํานวนนักเรียน 117 คน เป็นเงิน = 58,500 บาท

รวมทั้งสิ้น 278,200 บาท

โรงเรียนดําเนินการแบ่งยอดเงินรายจ่ าย ดังนี้
งาน หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านวิชาการ (แผนงานโครงการและกิจกรรม)60%
งาน หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารบุคคล (แผนงานโครงการและกิจกรรม) 10%
งาน หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารงบประมาณ (แผนงานโครงการและกิจกรรม)10%
งาน หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารทั่วไป (แผนงานโครงการและกิจกรรม)10%
งาน หมวดบริหาร งานตามนโยบา งบลงทุน เพื่อสํารองจ่าย10%
ที�
1
2
3
4
5

หมวดบริหารสถานศึกษา
งานด้านวิชาการ
งานด้านบริหารบุคคล
งานด้านบริหารงบประมาณ
งานด้านบริหารทั่วไป
งานตามนโยบาย สํารองจ่าย
รวม

ร้อยละ
60%
10%
10%
10%
10%
100%

จํานวนเงิน
166,920
27,820
27,820
27,820
27,820
278,200

งบอุดหนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
งบเรียนฟรี 15 ปี อย่ างมีคุณภาพ
ที�

รายการ

จํานวนเงิน

1

ค่าหนังสือเรียน

75, 410

2

ค่าเครื่องแบบนักเรียน

41,340

3

ค่าอุปกรณ์การเรียน

43,160

4

ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน

55,510

5

ค่าจัดการเรียนการสอน

278,200
รวม

หมายเหตุ

493,620

งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ที�

รายการ

1

อาหารเสริม

2

อาหารกลางวัน

( นม )

จํานวนเงิน
468,000

รวม

468,000

หมํายเหตุ
อปท. ดําเนินการจัด

โครงการ/กิจกรรม ปี การศึกษา 2563
หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านวิชาการ (แผนงานโครงการและกิจกรรม) 60%
โครงการ
ประมาณการงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี การศึกษา 2563
1.การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2,000
นางเลขา ยิม้ สมบูรณ์
2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในแนวใหม
2,000
นางเลขา ยิม้ สมบูรณ์
3.พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูมุงสูผลสัมฤทธิ์
77,646
นางนฤมล ฐิติธนานนท์
4.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
3,000
นางนฤมล ฐิติธนานนท์
5.พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเรียน
10,000
นางสาวประภาศรี สืบพันธุน์ งค์
6.อนุรักษพลังงาน
2,000
นางสาวประภาศรี สืบพันธุน์ งค์
7.พัฒนาทักษะการคิด
2,000
นางวชิรารัตน์ พรหมเจริ ญ
8.การบริหารและการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
21,000
นางวชิรารัตน์ พรหมเจริ ญ
9.โรงเรียนสุจริต
2,760
นายเขตร ประภาสโนบล
10.ปทองรักการอาน
26,000
นางสาวมาศฉวี ประภาสโนบล
11.บานนักวิทยาศาสตรนอย
2,500
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
12.สงเสริมความรูและพื้นฐานดานการอาน การ
3,354
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
เขียนเด็กปฐมวัย
13.สงเสริมทักษะและกระบวนการการเรียนรูบูรณา
2,000
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
การเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
14.สงเสริมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
2,000
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
พัฒนาการทางสมอง (BBL)
15.โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู
2,160
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
16.บัณฑิตนอย
2,500
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
17.จัดบรรยากาศในหองเรียนและจัด
4,000
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
สภาพแวดลอมระดับปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม ปี การศึกษา 2563
หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารบุคคล (แผนงานโครงการและกิจกรรม) 10%
โครงการ
ประมาณการงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี การศึกษา 2563
1.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง
26,820
นายมานะ อยูท่ รัพย์
วิชาชีพ
2.นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
1,000
นายมานะ อยูท่ รัพย์

โครงการ/กิจกรรม ปี การศึกษา 2563
หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารงบประมาณ (แผนงานโครงการและกิจกรรม)10%
โครงการ
ประมาณการงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี การศึกษา 2563
1.การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
22,860
นางสาวมาศฉวี ประภาสโนบล
พัสดุ และสินทรัพย
2.ระดมทรัพยากรเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา
4,960
นายมานะ อยูท่ รัพย์

โครงการ/กิจกรรม ปี การศึกษา 2563
หมวดบริหารสถานศึกษา งานด้านบริหารทั�วไป (แผนงานโครงการและกิจกรรม)10%
โครงการ
ประมาณการงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี การศึกษา 2563
1.วันสําคัญ
9,800
นางเลขา ยิม้ สมบูรณ์
2.ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
500
นางกาญจนา สะสมทรัพย์
3.เสริมสรางสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และ
2,000
นางกาญจนา สะสมทรัพย์
นาฏศิลป
4.เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่ดี
3,000
นางกาญจนา สะสมทรัพย์
งาม
5.สงเสริมสุขภาวะอนามัยและจิตสังคมที่ดี
2,000
นางวชิรารัตน์ พรหมเจริ ญ
7.ปองกันสารเสพติดใหโทษในสถานศึกษา
8.พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและ
แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา
9.การบริหารอยางมีสวนรวม(บาน วัด โรงเรียน)
10.เศรษฐกิจพอเพียง (ออมทรัพย/สหกรณ/
อาชีพ/ปลูกผัก)
11.สงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย
12.ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย
13.สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย

500
4,660

นายเขตร ประภาสโนบล
นายเขตร ประภาสโนบล

500
2,000

นางกาญจนา สะสมทรัพย์
นางกาญจนา สะสมทรัพย์
นายเขตร ประภาสโนบล
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง

1,000
1,000
1,360

โครงการ/กิจกรรม ปี การศึกษา 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ
ประมาณการงบประมาณ
ปี การศึกษา 2563
1.มาตรการปองกันและแนวทางการจัดการเรียน
20,000
การสอนในที่ตั้งของโรงเรียนในสถานการณฯ
(Covid-19)
2.ศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
10,000
3.ลูกเสือ-เนตรนารี
10,000
4.การแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน
9,920
5.ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูปฐมวัย
5,590

ผู้รับผิดชอบ
นางนฤมล ฐิติธนานนท์
นายเขตร ประภาสโนบล
นางนฤมล ฐิติธนานนท์
นางเลขา ยิม้ สมบูรณ์
นายเขตร ประภาสโนบล
นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง

คณะผู้จัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายเอกชัย อาบสุวรรณ
นายบําเหน็จ นพคุณ
พระครู พนิ ิจ สมณวัตร
นายพัลวัฒน์ กลิ่นศรี สุข
นางสาวป้ อย นพคุณ
นายวัลลพ
หอพิกลาง
นางสาวสมปอง กลิ่นมาลัย
นางเลขา ยิม้ สมบูรณ์
นายมานะ อยูท่ รัพย์

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

ประธานคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการ/ เลขานุการ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.................................................
(นายเอกชัย อาบสุวรรณ์)
ประธานคณะกรรมการ
วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

