
เงินอุดหนุนรายหัว
 เงินรายได้

สถานศึกษา
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1.1 ค่าใช้สอย 
 - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 30,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหาร

1.2 ค่าวัสดุ
 - วัสดุส านักงาน 65,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหาร

1.3 ค่าสาธารณูปโภค 200,000.00   - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.65 งานบริหาร

295,000.00

2

1. จัดการเรียนรู้และวัดผลและประเมินผล         18,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน         31,000.00 ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

3.ส่งเสริมความสามารถพิเศษ        100,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

4.เข้าค่ายทักษะทางวิชาการ        116,478.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

5.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา           2,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ 

โครงการตามกลยุทธ์ิของโรงเรียนบ้านหลังเขา 

รวมเงินงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ

แผนจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนบ้านหลังเขา

ท่ี รายการ

งบประมาณ

แหล่งของเงิน
วันท่ีคาดว่าจะ

ท าสัญญา

กลุ่มงาน/

ผู้รับผิดชอบ
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6.ห้องสมุดมีชีวิต         10,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

7.นิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานสอนและการวิจัยในช้ันเรียน           2,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

8.จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการศึกษา        68,740.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

9.เปิดโลกทัศน์ครูปฐมวัย         10,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

10.ส่ือเพ่ือหนูน้อยสร้างสรรค์         25,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

11.พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย         70,600.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

12.พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา         10,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

13.การบริการสารสนเทศ/ICT         20,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

14.การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   -      30,000.00  รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

15.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้        130,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

16.การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา           2,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานวิชาการ

17.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา         30,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบุคลากร

18.ปรับปรุงท าเนียบบุคลากรและโครงสร้างการบริหาร         10,000.00  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบุคลากร

19.จัดจ้างครู   -     321,300.00  รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบุคลากร

20.พัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 20,000  - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานงบประมาณ

21.สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข             500.00 4,000.00        ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

ท่ี รายการ
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22.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน         50,000.00 10,000.00      ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

23.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             500.00 3,000.00        ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

24.พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและกรีฑา           5,870.00 10,000.00      ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

25.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ           7,500.00 10,000.00      ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

26.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน        40,000.00 95,000.00      ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

27.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ระดับปฐมวัย        42,800.00   - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

28.ประชาสัมพันธ์โรงเรียน         10,000.00 13,210.00      ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

29.ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           5,000.00 5,000.00        ส่วนกลาง / รายได้สถานศึกษา ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

      837,988.00 501,510.00   
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1. โครงการอาหารกลางวัน     1,936,000.00    - ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

2. โครงการหลังเขาร่วมใจ ปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโคโรนา ฯ(อบต)  - 45,900.00     ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

3. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด(อบต)  - 10,100.00     ส่วนกลาง ต.ค.63-ก.ย.64 งานบริหารท่ัวไป

รวมเงินงบอุดหนุนจากอบต.    1,936,000.00 56,000.00    

อุดหนุนจาก อบต.เขาวิเศษ

รวมเงินงบตามโครงการ

ท่ี รายการ
งบประมาณ

แหล่งของเงิน
วันท่ีคาดว่าจะ
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