แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ของโรงเรียนบ้านไฮ
ชื่อแผนงาน
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบ้านไฮ
โรงเรียนบ้านไฮ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 และตุลาคม 2563 – ก้นยายน 2564

หลักการและเหตุผล
ด้วยปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านไฮได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเร่งรัดการเบิกจ่าย การกระจายอานาจไป
ยังหน่ วยงานที่ปฏิ บั ติตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ดาเนินการสามารถจัดซื้อจัดจ้างและได้พัสดุตามความต้องการ มีความรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อ
การจั ดการศึกษาให้ มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ นโยบาย
จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบ้านไฮจึงได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเพื่อสนองนโยบาย
บริหารงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. เป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อเป็นหลักการปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณ
๓. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
เป้าหมายแผนงาน
ดาเนินการจัดหาพัสดุ ตลอดจนการตรวจรับ ส่งมอบ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ทัน ในปีงบประมาณ
๒๕๖๓ ทุกแผนงานโครงการทุกรายการ มีความยึดหยุ่นและความสมเหตุสมผล

ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. จัดซื้อจัดจ้างพิจารณาตามวงเงินและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จัดประชุมครูและกรรมการโรงเรียนเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าโรงเรียน
จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการใดบ้างหรือจะมอบให้สานักเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการแทนรายการใดได้บ้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณและให้รายงานผลการพิจารณา
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดทราบทันที
๓. ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้มีคณะกรรมการโรงเรียนที่มาจากประชาชนร่วมเป็น
กรรมการดาเนินการและให้ก่อหนิ้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
๔. กรณีโรงเรียนไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการใดรายการหนึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็ นผู้ พิ จารณาหน่ วยงานดาเนิ นการแทนและต้ องขอหนิ้ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๓ เดือนนั บถั ดจากวั นที่ จัดสรร
งบประมาณ
๕. การดาเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยเคร่งครัดการดาเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้สามารถส่งมอบงาน
การเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๖. วั สดุ ครุ ภั ณฑ์ รายการใดที่ มี ความจ าเป็ นต้ องใช้ ในวั นเปิ ดภาคเรี ยนแรกให้ โรงเรี ยนจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นและสามารถส่งของหรือส่งมอบงานก่อนวันเปิดภาคเรียนแรก โดยให้เป็นไปตามนโยบายและ
เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ
๗. ให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครอง กรรมการโรงเรียนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับทราบ
รายละเอียดของบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนั้น ๆ

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ
( นางพัชราทิพ ศรีเลิศ )
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ
( นายบรรจบ สิงหร )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

ลงชื่อ
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ
( นายวัน เพชรแก้ว )
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไฮ

งบประมาณรายจ่ายประจาปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 - 2564 ของโรงเรียนบ้านไฮ
งบดาเนินงานขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563-2564
ของโรงเรียนบ้านไฮ งบประมาณ 393,900 บาท
งบบริหารงานวิชาการ (70%)
งบประมาณ 224,630 บาท

งบบริหารงานอื่น ๆ (30%)
งบประมาณ 96,270 บาท

กลุ่มบริหารวิชาการ (70%) = 224,630 บาท

กลุ่มบริหารบุคคล (5%) = 16,045 บาท

ที่
1

ที่
1

11
12
13

14
15
16

2

โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สมยศ)
พัฒนาและสนับสนุนการอบรม สัมมนา
การศึกษาดูงาน การพัฒนาวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ประนอมพันธ์)
รวมเงิน

งบสารองค่าใช้จ่ายประจา ปีการศึกษา 2563
1. ค่าไฟฟ้า
24,000 บาท
2. ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
0 บาท
3. ค่าเข้ารูปเล่มเอกสาร
15,000 บาท
4. ค่ารับรองการตรวจราชการ 3,000 บาท
5. งบสารองค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1,000 บาท
6. งบบริหารกลาง
30,000 บาท
รวมเงินสารองค่าใช้จ่าย
73,000 บาท

กลุ่มบริหารการเงินและพัสดุ (5%) = 16,045 บาท

กลุ่มบริหารทั่วไป (20%) = 64,180 บาท

งบประมาณ
8,000

ที่
1

ที่
1
2

8,045

2

16,045

โครงการ
ส่งเสริมการออมทรัพย์นกั เรียน
(สมยศ)
ซ่อมบารุงสือ่ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
(พัชราทิพ)
รวมเงิน

งบประมาณ
0 (*งบอื่น)
16,045

3
16,045
4
5

(สมยศ)
(พัชราทิพ)
(ประนอมพันธ์)
(ประนอมพันธ์)
(สมยศ)
(สมยศ)

โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (ประนอมพันธ์)
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
(สมยศ)
ส่งเสริมอาหารกลางวัน (ประนอมพันธ์)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

พัฒนางานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนศึกษา (ทวีชัย)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจาปี
(พุธทัยวรรณ)
ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ (สมยศ)
เยี่ยมบ้านนักเรียน (พัชราทิพ)
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(ทวีชัย)
ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญฯ (พัชรียา)
ปัจฉิมนิเทศ (พุธทัยวรรณ)
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(ทวีชัย)
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน (พุธทัยวรรณ)
พัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา
(สุกานดา)
ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน (สมยศ)
Big Cleaning Day (นพวรรณ)
รวมเงิน

งบประมาณ
0 (*งบอื่น)
8,000
0
* (งบ อบต.
484,000)
4,000

-53-

2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ
งบประมาณ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
25,000
(พุธทัยวรรณ)
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (สมยศ)
0 (*งบอื่น)
แข่งขันกีฬานักเรียน (นพวรรณ)
7,000
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ประนอมพันธ์)
10,000
วิทยากรภายนอก (พัชราทิพ)
3,000
จัดหาพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน (สมยศ)
80,000
สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี (สมยศ)
0 (*งบอื่น)
นิเทศภายใน (สมยศ)
0 (*งบอื่น)
พัฒนาห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ (พัชรียา)
3,000
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา10,000
เศรษฐกิจพอเพียง (พุธทัยวรรณ)
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (พัชรียา)
1,500
ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
5,000
(พุธทัยวรรณ)
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯและรองรับการ
28,000
ประเมินจากภายนอก (สมศ.) รอบ 4
(สมยศ)
จัดซื้อเครืองพิมพ์สาหรับครูและ
45,000
บุคลากรทางการศึกษา (สมยศ)
พัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
12,130
และเรียนรู้งานอาชีพ (ทวีชัย)
พัฒนางานอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษฯ 0*(งบอืน)
(พัชราทิพ)
รวมเงิน
224,630

งบสารองค่าใช้จ่ายประจา
งบประมาณ 73,000 บาท

3,000
2,000
2,000
0 (*งบอื่น)
0 (*งบอื่น)
2,000
0
*(งบ อบต.)
8,800
14,380
10,000
10,000
64,180

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 - 2564 ของโรงเรียนบ้านไฮ
งบดาเนินงานขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2564
ของโรงเรียนบ้านไฮ งบประมาณ 393,900 บาท

กลุ่มบริหารวิชาการ (70)
งบประมาณ 224,630 บาท
(16 โครงการ)

กลุ่มบริหารบุคคล (5)
งบประมาณ 16,045 บาท
(2 โครงการ)

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (5)
งบประมาณ 16,045 บาท
(2 โครงการ)

งบสารองค่าใช้จ่ายประจา
(73,000 บาท)

กลุ่มบริหารทั่วไป (20)
งบประมาณ 64,180 บาท
(15 โครงการ)

แผนภูมิแสดงสรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563 - 2564 ของโรงเรียนบ้านไฮ

กลุ่มงานพิเศษอื่นๆ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563 - 2564)
ที่

1

2
3.

4.

5

6

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการสาหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ
ส่งเสริมความเป็นเลิศการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับโรงเรียน, ระดับกลุ่มกพศ.11, ระดับสพป.ศก.3 และ
ทางวิชาการ
ระดับสพฐ.
โครงการทัศนศึกษา1) ระดับก่อนประถมศึกษา-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด
แหล่งเรียนรู้
2) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ ายในและ/หรือต่างจังหวัด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ-์
1) พัฒนาทีมวิชาการโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนางานวิชาการ
ทางการเรียน
2) วิเคราะห์ผลคะแนนการสอบ NT, O-Net , การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ
การสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ แล้วนาผลมาพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) จัดการติวเตอร์สาหรับการทดสอบในระดับต่าง ๆ
โครงการพัฒนาทักษะ1) ทดสอบทักษะทางวิชาการ การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.4 – ป. 6
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2) เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ในช่วงเดือน กันยายน 2564 ณ ค่ายโรงเรียนบ้านไฮและ
หรือกลุ่ม กพศ.11 กาหนด
โครงการพัฒนาห้องสมุด
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุดกับครู บุคลากรเพื่อการเรียนรู้
ทางการศึกษา นักเรียน และผูท้ ี่ให้ความสนใจทั่วไป
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
3) จัดหาหนังสือ/เกมส์/สื่อมัลติมเิ ดียต่าง ๆ สาหรับห้องสมุด
โครงการแข่งขันกีฬา
1) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน กีฬากลุ่ม กพศ.11 และส่งเสริมกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียน
2) พัฒนาสนามการแข่งขันของกีฬาทุกประเภทให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ
(บาท)
25,000

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

* (งบอื่นๆ)

นายสมยศ จันทะพันธ์

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564

10,000

นางประนอมพันธ์ คามา

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

1,500

น.ส.พัชรียา พงษ์สุวรรณ์

กันยายน – ตุลาคม 2563

3,000

น.ส.พัชรียา พงษ์สุวรรณ์

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

7,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

กรกฎาคม 2563
มกราคม 2564

(ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
7

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน

1. การชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูงนักเรียนปีการศึกษาละ 4 ครั้งและวิเคราะห์
ภาวะโภชนาการนักเรียนทุกระดับชั้น จัดทาเป็นรายงานฯ
2. การส่งเสริมกิจกรรมการละเล่นในยามว่างของนักเรียน
3. การทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน
4. กิจกรรมเต้นแอร์โรบิคแดนซ์จากวิทยากรผู้มคี วามรู้ความสามารถในท้องถิ่น
5. การตรวจสุขภาพและให้วัคซีนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไฮ
8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ในโรงเรียน
ทรงเป็นประมุข
2. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในต้นปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
3. การจัดประชุมในรูปแบบสภานักเรียน
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้1) การให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2) การพัฒนาอาชีพที่ส่งเสริมวิถีพอเพียง ได้แก่ เลี้ยงไก่ไข่ เลีย้ งหมู เพาะเห็ดฟาง
พอเพียง
การปลูกมะนาว เป็นต้น
10 โครงการส่งเสริมการอ่าน
1) จัดหาสื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้มีความหลากหลาย
คิดวิเคราะห์ และเขียน
2) การทดสอบทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระด้บชั้น ป.1–ป.6
11 โครงการวิทยากรภายนอก 1) สารวจและรวบรวมรายชื่อผู้ทมี่ คี วามรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ ในชุมชน
2) ลงทะเบียนวิทยากรภายนอก
3) เชิญวิทยากรมาเป็นผู้ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับนักเรียน

0 (*งบอื่น)

นางประนอมพันธ์ คามา

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

0 (*งบอื่น)

นายทวีชัย วิเศษชาติ

พฤษภาคม 2563

10,000

นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

5,000

นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

3,000

นางพัชราทิพ ศรีเลิศ

มกราคม – กุมภาพันธ์
2564
มกราคม – กุมภาพันธ์
2564

(ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

13 โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
14 โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
วันสาคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

1) กิจกรรมน้องไหว้พี่ ฝึกอบรมให้นักเรียนให้มสี ัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
2) กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์สดุ สัปดาห์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ฝึกตนในการ
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและรักษาไว้ซึ่งพุทธพิธีอันดีงาม
3) เชิญวิทยากร/นิมนต์พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมคุณธรรมนักเรียน
4) นาครูและนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนและหรือกลุม่ กพศ.11 ได้จดั ขึ้น
1) จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
2) ส่งเสริมการพัฒนาชั้นเรียนน่าอยู่ และการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
3) ส่งเสริมการสร้างและผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้
1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกระดับ
2) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสารอง และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ประจาปีกับโรงเรียนในกลุม่ กพศ.11 (พิมาย)
1) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองไทย เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นต้น
2) นาคณะครูและนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญ

0
*(งบอบต.)

นายทวีชัย วิเศษชาติ

มกราคม – กุมภาพันธ์
2564

80,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

พฤษภาคม 2563
พฤศจิกายน 2563

8,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

มกราคม – กุมภาพันธ์
2564

น.ส.พัชรียา พงษ์สุวรรณ์

ตลอดปีการศึกษา 2564

0 (*งบอื่น)

(ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
16 โครงการปัจฉิมนิเทศ

1) จัดกิจกรรมวันสาเร็จการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2563
2,000
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
2) ส่งมอบลูกศิษย์กลับคืนสู่การปกครองของผู้ปกครองนักเรียน
17 โครงการพัฒนาระบบ
1) ตรวจเช็คระบบน้าดื่มสะอาดให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี
12,130
นายทวีชัย วิเศษชาติ
น้าดิ่นมสะอาดเพื่อสุขภาพ 2) ทาความสะอาดไส้กรองแบบหยาบ แบบละเอียด 7 วัน/ครั้ง
และเรียนรู้งานอาชีพ
3) เปลี่ยนไส้กรองแบบหยาบ แบบละเอียด 1 ปี/ครั้ง
4) ให้บริการน้าดื่มสะอาดกับครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนที่ขอรับบริการ
18 โครงการพัฒนาวิชาอาชีพ 1) การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษทุกปีการศึกษา โดยระบบ CCT
*งบอื่น
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ
นักเรียนยากจนพิเศษ
2) ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนกลุม่ ยากจนพิเศษ
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
3) ให้การแนะแนว และส่งเสริมวิชาชีพ
4) ติดตาม ประเมินนักเรียนยากจนพิเศษอย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณ
ุ ภาพ

มีนาคม 2564

1

โครงการออมทรัพย์
นักเรียน

2

โครงการสนับสนุน
การศึกษาเรียนฟรี 15 ปี

1) ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่อง ประหยัดอดออมเพื่อการศึกษา
2.) ครูประจาชั้นรับฝากเงินนักเรียน และนาส่งธนาคาร ธกส. รายงานให้นกั เรียน
และผู้ปกครองทราบ
1) สนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน ได้แก่ แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแต่งกาย เป็นต้น
2) แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน

ตลอดปีกรศึกษา 2563

ตลอดปีการศึกษา 2563

0
(*งบอื่น)

นายสมยศ จันทะพันธ์

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

0
*(งบอื่น)

นายสมยศ จันทะพันธ์

พฤษภาคม 2563 และ
พฤศจิกายน 2563

(ต่อ)
ที่
3

4

1

3

ชื่อโครงการ
โครงการอาหารกลางวัน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประกอบอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ มีคุณภาพ
และปลอดภัยสาหรับนักเรียน
2) ให้บริการอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน
โครงการเยี่ยมบ้าน
1) จัดทาบันทึกเยี่ยมบ้านสาหรับครูประจาชั้น
นักเรียน
2) ครูประจาชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงกันยายน 2563
3) แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้ปกครองสาหรับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและ
1) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาตามคาสั่งของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3,
ของโรงเรียน และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3) อบรมพัฒนาครูและบุคลากรของกลุ่ม กพศ. 11 ประจาปี
4) การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรของโรงเรียน
โครงการพัฒนาและส่งเสริม 1) ส่งเสริมการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพของครูและ
การอบรม สัมมนา การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ดูงาน การพัฒนาวิชาชีพของ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามคาสั่ง
ครูและบุคลากรการศึกษา
ของโรงเรียน, กลุ่ม กพศ.11, สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 และภารงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา

งบประมาณ
(บาท)
0
*(งบ อบต.
484,000)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

นางประนอมพันธ์ คามา

พฤษภาคม 2563-มีนาคม
2564

2,000

นางพัชราทิพ ศรีเลิศ

กันยายน-ตุลาคม 2563

8,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

สิงหาคม-กันยายน 2563

8,045

นางประนอมพันธ์ คามา

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม
2564

(ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1

2

3
4

5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

1) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพบริบทของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน น่าอาศัย
2) จัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาด ถังขยะ การกาจัดขยะ และที่เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
3) กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างเวลา 07.00 – 08.10 น. ทุกวันทาการ
โครงการพัฒนา
1) ซ่อมบารุงเครื่องเสียง ไมโครโฟน ให้มีสภาพพร้อมสาหรับการปฏิบัติกิจกรรม
งานประชาสัมพันธ์และ
2) เปิดเสียงตามสายในกิจกรรมภาคเช้า/ภาคเที่ยง และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
โสตทัศนศึกษา
3) ให้บริการเครื่องเสียงสาหรับงานกิจกรรมสาคัญของโรงเรียน
โครงการประชุมผู้ปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบข้อราชการและปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการ
นักเรียนประจาปี
ของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
โครงการประชุม
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับทราบข้อราชการและปรึกษาหารือ
คณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการสาคัญๆ ของโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง รวม 6 ครั้ง/ปี
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านไฮ
โครงการซ่อมบารุงสื่อและ 1) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานสาหรับการเรียน
อุปกรณ์ทางการศึกษา
การสอนและเป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับครูและนักเรียน
2) ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น พริ้นเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด ลาโพง
เป็นต้น ที่เสียหายชารุดให้มสี ภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
3) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ICT สาหรับครูและนักเรียน
4) ซ่อมบารุงเครื่องเสียง ไมโครโฟน และลาโพงสาหรับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

8,800

นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม
2564

4,000

นายทวีชัย วิเศษชาติ

พฤษภาคม 2563 – มีนาคม
2564

3,000

นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ

2,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

พฤษภาคม 2563
และพฤศจิกายน 2563
พฤษภาคม 2563
และพฤศจิกายน 2563

16,045

นางพัชราทิพ ศรีเลิศ

ตลอดปีการศึกษา 2563

(ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
6

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสถานศึกษา

-พัฒนาและดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา DMC, SchoolMis, EMIS,
M-Obec, B-Obec ,CCT ,WebSchool, AMSS++ และระบบโปรแกรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
-จัดบอร์ดป้ายที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานสาหรับสถานศึกษาให้สวยงาม และ
เป็นปัจจุบัน
7 โครงการนิเทศภายใน
-จัดทาแบบประเมินการติดตามการนิเทศภายในทุกระดับชั้น
-แต่งตั้งคณะกรรมการออกประเมิน ติดตาม และนิเทศทุกระดับชั้น
-เชิดชูเกียรติและให้รางวัลสาหรับชั้นเรียนที่มีระดับการพัฒนายอดเยี่ยม
8 โครงการพัฒนาโรงเรียน -พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้
คุณภาพประจาตาบลและ ประสบผลสาเร็จและเป็นสถานศึกษาในอุดมคติของตาบลพิมายเหนือ
รองรับการประเมินจาก
-จัดเตรียมร่องรอย ผลงาน ชั้นเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายนอก (สมศ.) รอบ 4
กับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (สมศ.) รอบที่ 4
9 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ -สารวจเครื่องพิมพ์แต่ละชั้นเรียน
สาหรับครูและบุคลากร
-ซ่อมบารุงหรือจัดซื้อหาให้ใหม่ทุกระดับชั้น
ทางการศึกษา
10 โครงการ Big Cleaning
-ทาความสะอาดทุกระดับชั้น 1 ชม./สัปดาห์
Day
-พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรดระบาดในโรงเรียน
-จัดซื้อไม้กวาด อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับทาความสะอาด

14,380

น.ส.สุกานดา พรหมพิลา

ตลอดปีการศึกษา 2563

*งบอื่น

นายสมยศ จันทะพันธ์

ตลอดปีการศึกษา 2563

28,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

ตลอดปีการศึกษา 2563

45,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

ตลอดปีการศึกษา 2563

10,000

น.ส.พัชรียา พงษ์สุวรรณ์

ตลอดปีการศึกษา 2563

(ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
11 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

-จัดทาห้องประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
-ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
-จัดซื้อโต๊ะ ตู้เอกสารที่จาเป็น

10,000

นายสมยศ จันทะพันธ์

ตลอดปีการศึกษา 2563

