1. บันทึกข้อความ

ประชุมจัดสรรงบประมาณประจําปี 2564 ครั�งที� 2

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2564

แผนการใชจายงบประมาณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
งบประมาณ 5,000,000 บาท โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ไดมีแผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการดังนี้
1. งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ 2,490,360 บาท
2. งบพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา ประกอบดว ย โครงการหลักตามกลยุทธ จํานวน 6 โครงการ
โครงการ/กิจกรรมยอย จํานวน 36 โครงการ งบประมาณ 2,509,640 บาท
งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่
รายการ
(บาท)
1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
250,000 น.ส.ชนาพร ทองแผน
2 คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
80,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
50,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
4 คาวัสดุสํานักงาน
80,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
100,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
6 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
20,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
7 คาวัสดุพิธีการ
20,000 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
8 คาตอบแทนจางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
1,030,800 น.ส.พรพิมล เพชรปานกัน
9 คาสาธารณูปโภค
600,000 น.ส.ชนาพร ทองแผน
10 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น
64,800 น.ส.ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ
11 สํารองจาย (รายการที่ 1-10)
194,760 นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
รวม
2,490,360
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
1
2
3
4

โครงการ

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
รวม

งบประมาณ
(บาท)
263,000
607,900
767,790
177,320

จํานวน
โครงการ
4
8
11
4

232,200
461,430
2,509,640

2
7
36

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมยอย และงบประมาณ
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

โครงการ
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรู
ทั่วไปและความรูเบื้องตน
สงเสริมสหกรณโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมการประเมินระดับ
นานาชาติ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2564
(ระดับเขตพื้นที่)
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริม
การอานการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาที่ 2,4 และ5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1และ 2
ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ตลาดนัดนักเรียนสรางคุณคาสูอาชีพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
โดยใชคลังขอสอบออนไลน
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 และยกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ
พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การประชุมและจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ
ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

38,000 นางอารยา ชออังชัญ
135,000 นางนุสรา ชืน่ ประสงค
40,000 น.ส.ปภัสสร มากดี
50,000 น.ส.สิริญา จิตวัฒนาธรรม

31,200 น.ส.วาสนา ยาวงษ
50,000 นางอารยา ชออังชัญ
300,000 น.ส.จุรีพร ศรวงศ
20,000 นางศิรินุช ชูกุศล
32,700 น.ส.วาสนา ยาวงษ
80,000 น.ส.วาสนา ยาวงษ
43,000 น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล
51,000 น.ส.ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ

151,400 น.ส.จารุวรรณ ปจจุย

127,000 นายสุทธินาถ ทานนท
63,040 น.ส.จารุวรรณ ปจจุย
58,200 น.ส.จารุวรรณ ปจจุย

ที่

โครงการ

17 สงเสริมการใชดิจิทัลแพลทฟอรมเพื่อการเรียนรู
18 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ
19 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
20 สงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพ
21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการเปน
ยูทูบเบอร "ปนครูเปนยูทูบเบอร"
22 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี
และเลื่อนวิทยฐานะ
23 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
24 สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
25 การคัดกรองและประเมินความสามารถขั้นพื้นฐาน
ของเด็กพิการเรียนรวม
26 ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยบูรณาการรวมกับความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
27 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
ปงบประมาณ 2564
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
28 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน
29 ปรังปรุง ซอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

30
31
32
33

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
literacy) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
20,000 น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล
45,000 น.ส.วาสนา ยาวงษ
60,000 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี
80,000 น.ส.อารยา ชออังชัญ
42,550 นายสโมสอน หนองสูง
45,600 น.ส.อุษา ยี่รงค
75,000 น.ส.ชัญณัฐ จันทรพุฒ

45,600 วาที่ร.ต.อัชฌาวดี ตันเจริญ
50,000 น.ส.ศิรินุช ชูกุศล
65,720 นางกิตติมา เย็นกาย
16,000 น.ส.สิรญิ า จิตวัฒนาธรรม

32,200 นางกิตติมา เย็นกาย
200,000 นางศิรกานต ศรลัมภ
84,600 นางศิรินุช ชูกุศล
100,000 น.ส.รัตนา เกียรติเกษม
50,000 น.ส.ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ
25,000 น.ส.สิริญา จิตวัฒนาธรรม

ที่

โครงการ

34 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และ
เจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
35 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
36 ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
98,550 นางศิรกานต ศรลัมภ
64,800 น.ส.ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ
38,480 น.ส.บุปผา มากแกว
2,509,640

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่

แผนการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม

ผูรับผิดชอบ

100,000
90,000
120,000
60,000
60,000
10,000
10,000
515,400
350,000
48,000
636,600

30,000
40,000
10,000
20,000
60,000
5,000
4,000
257,700
300,000
32,000
-

ชนาพร
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
วิภาวรรณ
ธัญลักษณ
กัลยรัสย

รวม
2,000,000
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
ฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ วิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูทั่วไป และ
ความรูเบื้องตน
สงเสริมสหกรณโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมการประเมินระดับนานาชาติ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที)่
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและสงเสริมการอานการเขียน
ของนักเรียนชั้นป. 1-6

758,700

รายการ
งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา
คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
คาซอมแซมสิ่งกอสราง
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร
คาวัสดุพิธีการ
คาตอบแทนจางเจาหนาที่ปฏิบัติงานจางเหมาบริการ
คาสาธารณูปโภค
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สํารองจาย (เปนยอดไวใชจายในรายการที่ 1-10 ที่ไมเพียงพอ
และใชจายโครงการที่จําเปนเรงดวน/ไมมีงบประมาณ จากรายการอื่น)

9 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ
ม.2 ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐานที่พัฒนาโดย สพฐ.
10 ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นป. 3
11 ตลาดนัดนักเรียนสรางคุณคาสูอาชีพ
12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขนพื้นฐานของนักเรียน ชั้น ป.6
และม.3 โดยใชคลังขอสอบออนไลน

อารยา ชออังชัญ
นุสรา ชื่นประสงค
ปภัสสร มากดี
สิริญา จิตวัฒนาธรรม
วาสนา ยาวงษ
อารยา ชออังชัญ
จุรีพร สอนวงศ
ศิรินุช ชูกุศล
วาสนา ยาวงษ
วาสนา ยาวงษ
ฉวีวรรณ หอธรรมกุล
ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ

ที่

รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม

จารุวรรณ ปจจุย

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 2 และยกยองเชิดชูเกียรติ
ขาราชการครู และบุคลากรทางดารศึกษา

14 พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ
15 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16 การประชุมและจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนา

80,000

จารุวรรณ ปจจุย
ฉวีวรรณ หอธรรมกุล
วาสนา ยาวงษ
กัญญาภัค แสงอัคคี

19 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
20 สงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
21 พัฒนาครูและบุคลากรทางหฃการศึกษาใหมีทักษะในการเปนยูทูบเบอร "ปนครู

อารยา ชออังชัญ
สโมสอน หนองสูง

เปนยูทูบเบอร"
22 พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
24 สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
25 การคัดกรองและปรนะเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของเด็กพิการเรียนรวม
ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการ
รวมกับความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
27 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปงบประมาณ 2564
26

28 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของสถานศึกษาสูการ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน
29 ปรับปรุง ซอมแซม และปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
30 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
31 สงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC )
32 การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
33 พัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
34 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวยตรวจสอบภายใน
และ เจาหนาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
35 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

สุทธินาถ ทานนท
จารุวรรณ ปจจุย

คุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
17 สงเสริมการใชดิจิทัลแพลทฟอรมเพื่อการเรียนรู
18 พัมนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

23

ผูรับผิดชอบ

อุษา ยี่รงค

75,000

ชัญณัฐ จันทรพุฒ
อัชฌาวดี ตันเจริญ
ศิรินุช ชูกุศล

50,000

กิตติมา เย็นกาย
สิริญา จิตวัฒนาธรรม
กิตติมา เย็นกาย
ศิรกานต ศรลัมภ

36,300

ศิรินุช ชูกุศล
รัตนา เกียรติเกษม
ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ
สิริญา จิตวัฒนาธรรม
ศิรกานต ศรลัมภ

ธัญลักษณ ตั๊งถาวรการ

ที่

รายการ

แผนการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวม

ผูรับผิดชอบ

36 ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

รวม
รวมทั้งสิ้น

บุปผา มากแกว

2,000,000

241,300
1,000,000

(นายบุญถิ่น มหาสาโร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

-

3. คําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ 288 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
...................................................
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชดําเนินการบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถดํานินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
กรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
3. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
4. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
กรรมการ
5. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววจีนันท สิทธิรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
7. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
8. นางสาวพัสนันท ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาการใชจายและจัดสรรงบบประมาณ งบบริหาร
จัด การและพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา ของสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขัน ธ เขต 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และเกิดประโยชน
สูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต บัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครัง� ที� 1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2563
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมพระยานคร ชั้น 2
................................................
ผูมาประชุม
1. นายบวร เทศารินทร
2. นางนุสรา ชื่นประสงค
3. น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค
4. น.ส.จันทรอําไพ คําผา
5. น.ส.บุปผา มากแกว
6. นางสุกัญญา หนอทิม
7. นางศิรกานต ศรลัมภ
8. น.ส.จารุวรรณ ปจจุย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาที
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. นายวิรุตติ์ ราศรี
นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
10. นางสมทรง ภิรมยรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
12. น.ส.ปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
13. น.ส.วจีนันท สิทธิรักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
14. น.ส.พัสนันท ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
ผูไมมาประชุม
ไมมี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อที่ ป ระชุ มพรอมแล ว นายบวร เทศาริน ทร ผู อํานวยการสํานั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่ อใชเป นคาใชจ ายในการบริห ารจัด การ
สํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ การติดตามพัฒนา

คุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวน 2,000,000
บาท จาก 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
จํานวน 100,000 บาท
1.2 ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
1) กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 1,400,000 บาท
2) กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวน 500,000 บาท
2.. ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผูอํานวยการสํานักงานพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 คนใหม มารับตําแหนงใหม ณ หองงประชุมคอนเฟอรเรนท ขอเชิญผูอํานวยการ
กลุม / ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในรวมตอนรับ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจ งวา สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ ฐ าน ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเปนคาใชในการบริหารจัดการ
สํานักงาน คาสาธารณู ปไภคคาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ การติดตามพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากแผนงานพื้ น ฐานด า นการพั ฒ นาและเสริม สร างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย งบประมาณ
2,000,000 บาท เพื่อใหการบริหารงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขัน ธ เขต 2 สามารถดําเนิ น การ ไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ จึ งไดแ ต งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ที่ 288 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
...................................................
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชดําเนินการบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สามารถดํานินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2564 ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
กรรมการ
2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 ทุกคน
กรรมการ
3. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
4. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
กรรมการ
5. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววจีนันท สิทธิรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
7. นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
8. นางสาวพัสนันท ลับเหลี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง มีหนาที่พิจารณาการใชจายและจัดสรรงบบประมาณ งบบริหารจัดการ
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และเกิดประโยชนสูงสุดตอทาง
ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต บัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การบริหารงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2
ประธานแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเปนคาใชในการบริหารจัดการ
สํานักงาน คาสาธารณู ปไภคคาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และ การติดตามพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากแผนงานพื้ น ฐานด า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย งบประมาณ
2,000,000 บาท
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 (ครั้งที่ 1)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
งบประมาณบริหารจัดการ สพป.ปช. 2 2,000,000 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา
คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
คาซอมแซมสิ่งกอสราง
คาวัสดุสาํ นักงาน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุโฆษณา และ เผยแพร
คาวัสดุพิธีการ
คาตอบแทนจางเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิงานจางเหมาบริการ
คาสาธารณูปโภค
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สํารองจาย (เปนยอดไวใชจายในรายการที่ 1-10 ที่ไมเพียงพอ และใชจาย
โครงการที่จําเปนเรงดวน/ไมมีงบประมาณ จากรายการอื่น

12 จัดสรรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการในงานประจําของสํานักงานเขต
รวม

แผนการใชจาย
งบประมาณ
(ครั้งที่ 1)
100,000
60,000
20,000
10,000
60,000
10,000
5,000
259,050
250,000
48,000
1,177,950
2,000,000

หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีการขออนุมัติการใชเงินโครงการใหใชจากขอ 11
4.2 แนวปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการประหยัดคาใชจาย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ประธานแจงวา เพื่ อ ให ก ารบริห ารจั ด การสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประโยชนสูงสุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติการ

เบิกจายเงินตามมาตรการการประหยัดคาใชจาย จึงขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาแนวปฏิบัตกิ ารเบิกจายงบประมาณ
ตามมาตรการการประหยัดคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการประหยัดคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
----------------------------------เพื่ อ ให ก ารบริห ารจั ด การสํ า นั ก งานและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาตามบริบ ทของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด ตอทาง
ราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินตาม
มาตรการประหยัดคาใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. การขออนุมัติใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

รายการ

แนวดําเนินการ

1. การขออนุมัติงบประมาณ
ขออนุมัติตอ ผอ. สพป.ปข.2
- การขออนุมัติงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ
2. การขออนุมัติใชจายงบประมาณ
ที่ตนเอง มีชื่อเปนผูรับผิดชอบ

กอนการขออนุมัติใชจายงบประมาณตอง
บันทึกขอมูลในระบบรายงานงบประมาณ
(Budgeting Report System PKN2)
และปริ๊นสกรีน แนบเรื่องการขออนุมัติทุก
ครั้ง

3. การขออนุมัติใชจายงบประมาณ
ในรายการที่ไมมีงบประมาณจัดสรรให

ใหแจงกลุมนโยบายและแผน เพื่อหายอด
งบประมาณ และบันทึกขอมูล ในระบบ
รายงานงบประมาณ (Budgeting Report
System PKN2) ) เพื่อปริ๊นสกรีนนําเสนอ
ผูอนุมัติ/ประทับตราตัดยอดงบประมาณ

4. การเดินทางไปราชการ
4.1 ตางจังหวัดโดยใชงบประมาณ
รายการคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคา
พาหนะ
4.2 ภายในจังหวัดโดยใชงบประมาณ
รายการคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักและคา
พาหนะ
4.3 การไปราชการที่หนวยงานไมไดตั้ง
งบประมาณไว

หมายเหตุ

ยกเวน
ผอ.สพป.ปข.2 มอบให
รอง ผอ.สพป.ปข.2 เปน
ผูอนุมัติ

กรณีที่ไปราชการและเบิก
คาใชจายใหขออนุมัติตอ
ผอ.สพป.ปข.2
ขออนุมัติตอ ผอ.สพป.ปข.2 ผูรักษาราชการ หรือผูรักษาราชการ
แทน หรือ ผูท ี่ไดรับมอบหมาย

5. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขออนุมัติตอ ผอ.สพป.ปข.2

2. กําหนดอัตราการเบิกจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ในการจัดอบรมและประชุมสัมมนา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อัตราการเบิกคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มในการจัดอบรมและการประชุม ทุกประเภท
รายการ

จัดอบรม/ประชุม
ในสถานที่ สพป.ปข.2
(อัตรา/มื้อ/คน)

จัดอบรม/ประชุม
ในสถานที่ของเอกชน
(อัตรา/มื้อ/คน)

คาอาหาร

ไมเกิน 100 บาท

เบิกจายงบประมาณตามระเบียบ

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

ไมเกิน 30 บาท

ที่ สพฐ. กําหนด

3. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ)
3.1 คาเบี้ยเลี้ยง
-เบิกตามสภาพความเปนจริง
-เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ เบิกจายไดกรณีปฏิบัติหนาที่ และมีระยะเวลาเกิน 12 ชั่วโมง
ถาระยะเวลาเกิน 6 ชั่วโมง สามารถเบิกไดครึ่งวัน สวนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ใหถือเปนการทํางานปกติ
3.2 คาที่พัก
กรณีไปราชการ 2 คนขึ้นไปในโครงเดียวกัน ใหใช Folio (ไมใหใชอัตราเหมาจายรายคน) ยกเวน
ชาย-หญิง
3.3 คาพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ
1) ระดับเชี่ยวชาญ ไมจํากัดสายการบิน แตใหเดินทางชั้นประหยัด
2) ระดับชํานาญการพิเศษ อนุมัติใหเดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินตนทุนต่ํา (Low cost) หรือ
สายการบินไทยชั้นประหยัด อัตรา Fix Flight Fix Cost
3) ระดับต่ํากวาชํานาญการพิเศษ ใหเดินทางโดยภาคพื้นดิน ยกเวน กรณีจําเปนเรงดวน
ใหขออนุญาตเปนรายกรณี โดยใหผูมีอํานาจอนุมัติ
เมื่อไดรับอนุมัติใหไปราชการแลว กรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหจองตั๋วไมเกินวันถัดจากวันที่ไดรับ
อนุมัติ กรณีจองไมทันใหชี้แจงเหตุผล
3.4 การใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการ
กรณีมีความจําเปนเนื่องจากรถยนตสวนกลางไมพอ ใหใชรถยนตสวนตัวได เชน การไปนิเทศ
โรงเรียน ฯลฯ โดยคํานึงถึงการไปที่เดียวกันใหไปรถยนตคันเดียวกัน
4. การเบิกคาตอบแทนวิทยากร

1) เบิกตามอัตราที่ระเบียบกําหนด
2) วิทยากรภายในสํานักงานเขต เชิญวิทยากรจากตางกลุมสามารถเบิกได
มติที่ประชุม

****************************

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวพัสนันท ลับเหลี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผูบันทึกการประชุม

ผูตรวจบันทึกการประชุม

(นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ)
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ครัง� ที� 2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม Conference
................................................
ผูมาประชุม
1. นายบุญถิ่น มหาสาโร
2. นายสุทธินาถ ทานนท
3. นายสโมสอน หนองสูง
4. นางกิตติมา เย็นกาย
5. นางนุสรา ชื่นประสงค
6. น.ส.ไพลิน เกตุธิโภค
7. น.ส.จันทรอําไพ คําผา
8. น.ส.บุปผา มากแกว
9. นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
10. นางศิรกานต ศรลัมภ
11. นางสุกัญญา หนอทิม
12.น.ส.จารุวรรณ ปจจุย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. นายวิรุตติ์ ราศรี
นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
14. นางสมทรง ภิรมยรส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15. น.ส.ปณิชา นันทชนาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
16. น.ส.วจีนันท สิทธิรักษ
17. พ.จ.อ.พัฒนะพงศ นภาโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
18. น.ส.พัสนันท ลับเหลี่ยม
ผูไมมาประชุม
ไมมี
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร อมแล ว นายบุ ญ ถิ่น มหาสาโร ผูอํ านวยการสํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
การใชจายงบประมาณ ตามระบบรายงานงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(BRS) ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,000,000 บาท
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ
สํ า นั ก งาน ค า สาธารณู ป โภค ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นในสั ง กั ด ตามภาระงาน และ
การติด ตามพัฒ นาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้น ฐานดานการพั ฒ นาและเสริมสรางศักยภาพคน
ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,000,000 บาท
ขณะนี้ ได มี ก ารใช จ ายงบประมาณตามระบบรายงานงบประมาณ ป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 (BRS) ครั้งที่ 1 ดังนี้
ตารางแสดงรายการงบบริหารจัดการ ตามระบบรายงานงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (BRS)
ที่

รายการ

1

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/
ปฏิบัติราชการนอกเวลา
คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
คาซอมแซมสิ่งกอสราง
คาวัสดุสาํ นักงาน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร
คาวัสดุพิธีการ
คาตอบแทนจางเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิงาน
จางเหมาบริการ

2
3
4
5
6
7
8
ที่

เรื่อง

9
10
11

คาสาธารณูปโภค
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สํารองจาย (เปนยอดไวใชในรายการที่
1-10 ที่ไมเพียงพอและใชจายโครงการที่
จําเปนเรงดวน/ไมมีงบประมาณ จาก
รายการอื่น)
รวมทั้งสิ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

งบประมาณ
ที่ไดรับ
100,000.00

งบประมาณ
ใชไป
79,436.00

งบประมาณ
คงเหลือ
20,564.00

ชื่อผูรับ
ผิดชอบ

90,000.00
120,000.00
60,000.00
60,000.00
10,000.00
10,000.00
515,400.00

77,027.84
78,290.00
29,725
56,500.00
5,200.00
4,000.00
515,400.00

12,972.16
41,710.00
30,275.00
3,500.00
4,800.00
6,000.00
0.00

พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล

งบประมาณ
ที่ไดรับ
350,000.00
48,000.00
636,600.00

งบประมาณ
ใชไป
272,190.24
48,000.00
575,864.00

งบประมาณ
คงเหลือ
77,809.76
0.00
60,736.00

ชื่อผูรับ
ผิดชอบ

2,000,000.00

1,741,633.08

258,366.92

ชนาพร

วิภาวรรณ
ศน.อารยา
กัลยรสั ย

(ขอมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การบริหารงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธเขต 2 ครั้งที่ 2
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน
และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ครั้งที่ 2
งบประมาณ 1,000,000 บาท
จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 งบประมาณ 1,000,000 บาท
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

ที่
1
2
3
4
ที่
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขต
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา
คาซอมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ
คาซอมแซมสิ่งกอสราง
คาวัสดุสาํ นักงาน
รายการ

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาวัสดุโฆษณา และ เผยแพร
คาวัสดุพิธีการ
คาตอบแทนจางเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิงานจางเหมาบริการ
คาสาธารณูปโภค
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สํารองจาย (เปนยอดไวใชจายในรายการที่ 1.1-1.10 ที่ไมเพียงพอ และใช
จายโครงการที่จาํ เปนเรงดวน/ไมมีงบประมาณ จากรายการอื่น)
รวม
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14 พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ
23 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
26 ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยบูรณาการรวมกับ
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน

แผนการใชจาย
งบประมาณ
30,000
40,000
10,000
20,000
แผนการใชจาย
งบประมาณ
60,000
5,000
4,000
257,700
300,000
32,000
-

ผูรับผิดชอบ
ชนาพร
พรพิมล
พรพิมล
พรพิมล
ผูรับผิดชอบ
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
พรพิมล/ชนาพร
ศน.อารยา
กัลยรัสย

758,700
80,000
75,000

สุทธินาถ ทานนท
ชัญณัฐ จันทรพุฒ

50,000

กิตติมา เย็นกาย

30 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

36,300 ศิรินุช ชูกุศล
241,300
1,000,000

สรุปแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่

รายการ

1 คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ/ปฏิบัติราชการนอก
เวลา
2 คาซอมแซมยานพาหนะและ
ครุภัณฑ
3 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
4 คาวัสดุสาํ นักงาน
5 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6 คาวัสดุโฆษณา และเผยแพร
7 คาวัสดุพิธีการ
ที่

รายการ

8 คาตอบแทนจางเจาหนาที่
ปฏิบัติงานจางเหมาบริการ
9 คาสาธารณูปโภค
10 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.
11 สํารองจาย (เปนยอดไวใชใน

รายการที่ 1-10 ที่ไมเพียงพอ
และใชจายโครงการที่จําเปน
เรงดวน/ไมมีงบประมาณ จาก
รายการอื่น)

14 พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ
23 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”
26 ขับเคลื่อน สงเสริม พัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยบูรณาการรวมกับความรู
เกี่ยวกับสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุน

งบประมาณ
ครั้งที่ 1
100,000.00

90,000.00
120,000.00
60,000.00
60,0000.00
10,000.00
10,000.00
งบประมาณ
ครั้งที่ 1
515,400

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ใชไป
คงเหลือ
ครั้งที่ 2
79,436.00 20,564.00
30,000
77,027.84

12,972.16

รวม
งบประมาณ
50,564

40,000

52,972.16

78,290.00 41,710.00
10,000
29,725 30,275.00
20,000
56,500.00
3,500.00
60,000
5,200.00
4,800.00
5,000
4,000.00
6,000.00
4,000
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ใชไป
คงเหลือ
ครั้งที่ 2
515,400.00
0.00
257,700

51,710
50,275
63,500
9,800
10,000
รวม
งบประมาณ
257,700

350,0000
48,000

272,190.24
48,000.00

77,809.76
0.00

300,000
32,000

636,600

575,864.00

60,736.00

-

งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา

80,000
75,000

50,000

377,809.76
32,000
60,736

30 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

36,300
2,000,000 1,741,633.08 258,366.92

รวมทั้งสิ้น

1,000,000 1,258,366.92

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1. กําหนดการประชุมผูบริหารสถานศึกษาในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสามพระยา ชั้น 3
2. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย ศุภวานิช กําหนดลงพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี
3 .แนะนําขาราชการรับโอนมาจากสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
พ.จ.อ.พัฒนะพงศ นภาโชติ มาดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กลุมนโยบาย
และแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ผูบันทึกการประชุม
ลงชื่อ
(นางสาวพัสนันท ลับเหลี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ
ผูต รวจบันทึกการประชุม
(นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ)
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

