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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ครั้งที่  1/2563 

วันจันทร์ที่  7  ธันวาคม  2563  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสายใย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

.................................................... 

ผู้มาประชุม 
1. นายทินกร  อินทะนาม   ประธานกรรมการ 
2. นายสกุณ  แก้วพิกุล    รองประธานกรรมการ 
3. นายสมคิด  ชิงชัย    กรรมการ 
4. นายจ ารัส  สิงห์คาม    กรรมการ 
5. นายกัณต์ณพัฒน์  หมายมั่น   กรรมการ 
6. นายกิติชัย  โคงัน    กรรมการ 
7. นางอัญชลี  เหลาสิทธิ์    กรรมการ 
8. นายนคร  ผ่านแสนเสาร์   กรรมการ 
9. นายสมเด็จ  ขาวนาเข   กรรมการ 
10. นายสุพจน์  ศรีธรรมา    กรรมการ 
11. นายพนม  ธุระนนท์    กรรมการ 
12. นายเสรี  พลาชัย    กรรมการ 
13. นายศักดิ์ชัย  ไชยแสนท้าว   กรรมการ 
14. นายวีระชัย  จักรไชย    กรรมการ 
15. นายสัญญา  วัฒนาเนตร   กรรมการ 
16. นายวิรัตน์  คณิสาร    กรรมการ 
17. นายทรงศิลป์  ไฝทาค า   กรรมการ 
18. นายสุวัฒน์  มานิตย์    กรรมการ 
19. นายสมเพชร  ลาบัวใหญ่   กรรมการ 
20. นายหนูใจ  ทมถา    กรรมการ 
21. นางสงวน  หีบแก้ว    กรรมการ 
22. นางสาวอรอุมา  จันทร์มนตรี   กรรมการ 
23. นางสาวจิราภา  ปิ่นทะวงศ์   กรรมการ 
24. นายถนัดชัย  สุรภักดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
25. นางคนึงนิช  ผาสุข     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มา    
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
ไม่มี 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายทินกร  อินทะนาม  ประธานกรรมการและประธานการประชุมกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

- ขอบคณุทีร่่วมงานเปิดป้ายโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฐ์ลึมบองวิทย์ อ าเภอบ้านม่วง เมื่อวันที ่22 พฤศจิกายน 
2563 โดย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายนิพนธ์  ก้องเวหา 

- วนัที่ 26 – 27  พฤศจิกายน  เชิญร่วมต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นายสนิท  
แย้มเกษร  เนื่องในงานรบัมอบอาคารเรียนอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะทีโ่รงเรียนบ้านดงเสียว อ าเภออากาศอ านวย 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา เนื่องจากได้มีการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว โดยให้จัดตั้งงบประมาณผ่าน
ทางเว็บไซต์ http://budget65.jobobec.in.th  ตั้งแตว่ันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 และจัดส่งเอกสาร
ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  

 3.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่  308/2563  ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน  2563  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อจัดตั้งให้กับโรงเรียนใน
สังกัด ดังนี้ 

1) สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม   จ านวน  34,632,300 บาท 
2) อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)   จ านวน  1  หลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งค าขอจัดตั้ง 

งบประมาณภายในวันที่  16  พฤศจิกายน  2563  ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดส่งค าขอทั้งสิ้น  171,074,700 บาท  ดังนี้ 
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1) อาคารเรียน     จ านวน  19  หลัง งบประมาณ  59,864,000 บาท 
 2) อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/ห้องสมุด จ านวน  14  หลัง งบประมาณ  22,450,800 บาท 
 3) ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน  28  หลัง งบประมาณ  12,252,700 บาท 
 4) สนามกีฬา     จ านวน  27  หลัง งบประมาณ    9,898,000 บาท 
 5) รั้ว ถนน รางระบายน้ า    จ านวน  72  รายการ งบประมาณ  26,229,000 บาท 
 6) บ้านพักครู     จ านวน  14  หลัง งบประมาณ  21,237,000 บาท 
 7) ปรับปรุงซ่อมแซม    จ านวน  78  รายการ งบประมาณ  19,143,200 บาท 

มติที่ประชุม 
พิจารณาจัดตั้งตามความจ าเป็นขาดแคลนให้กระจายทุกอ าเภอ ส าหรับรายการปรบัปรุงซ่อมแซมให้ได้ทกุ

โรงเรียนที่ขอมา ไมเ่กินโรงเรียนละ 300,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1) อาคารเรียนกรณีขาดแคลน   จ านวน  3  หลัง  งบประมาณ  8,170,000 บาท 
2) อาคารเรียนกรณีทดแทนอาคารที่รื้อถอน จ านวน  2  หลัง  งบประมาณ  6,091,000 บาท 
3) ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน  1  หลัง  งบประมาณ  420,200 บาท 
4) บ้านพักครู    จ านวน  3  หลัง  งบประมาณ  2,100,000 บาท 
5) สนามกีฬา    จ านวน  4  สนาม งบประมาณ  683,200 บาท 
6) ถนนคอนกรีต    จ านวน  1 รร.  งบประมาณ  624,000 บาท 
7) ปรับปรุงซ่อมแซม   จ านวน  72 รร.  งบประมาณ  161,156,300 บาท 

4.2 การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และโรงเรยีนในสังกัด ดังนี้ 
 1) ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงาน   จ านวน  500,000 บาท 
 2) ครภุัณฑ์ส าหรับโรงเรียน   จ านวน  4,617,000 บาท 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งค าขอจัดตั้ง 
งบประมาณภายในวันที่  16  พฤศจิกายน  2563  ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดส่งค าขอทั้งสิ้น  26,461,507 บาท  ดังนี้ 

1) ครุภัณฑ์การศึกษา    จ านวน  16,014,507  บาท 
2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จ านวน  2,926,400 บาท 
3) ครุภัณฑ์ส านักงาน    จ านวน  5,793,400 บาท 
4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั   จ านวน  1,603,900 บาท 
5) ครภุัณฑ์การเกษตร    จ านวน  123,300 บาท 

มติที่ประชุม 
 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามความจ าเป็นขาดแคลนให้กระจายทุกอ าเภอ ซ้ าโรงเรียนได้แตไ่ม่ให้เกิน 2 
รายการ รายละเอียดดังนี้ 
 1) กิจกรรมก่อนประถมศึกษา    จ านวน  1,680,400 บาท 
    - โต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน 
    - เครือ่งเล่นสนาม 
    2) กิจกรรมประถมศึกษา     จ านวน  2,533,200 บาท 
    - โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรยีน 
    - โต๊ะครู 
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    - เครือ่งฉายภาพ 3 มติิ 
    - เครือ่งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
    - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
    - โทรทัศสี แอลอีดี 
    - เครื่องขยายเสียง 
    - เครือ่งตัดหญ้า 
    - เครื่องท าน้ าเย็น 
    - ตู้เย็น 
    - ถังน้ า 
    - ตู้เหล็ก 
    - พัดลม 
    - โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
    - โต๊ะท างาน 
    - เครื่องปรับอากาศ 
 3) กิจกรรมมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  403,400 บาท  
    - โต๊ะ-เกา้อ้ีนักเรียน 
    - เครื่องตัดหญ้า 
    - เครื่องท าน้ าเย็น 
    - ตู้เย็น 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ไมมี่  
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
       คนึงนิช  ผาสุข 

       
       (นางคนึงนิช  ผาสุข) 

               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                             สกณุ  แกว้พิกลุ 
 
                                (นายสกณุ  แก้วพิกุล) 
                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2563 
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