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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี2563 

 
โรงเรียนบ้านโพนแพง 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานีเขต 1 



 

 

คำนำ 

 

   โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้

กำกับ ติดตาม และรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตามท่ีได้จัดสรรจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้โรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามบริบท ของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

 

 

                                       โรงเรียนบ้านโพนแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตอนที่ 1 การบริหารงบประมาณ 

1. รูปแบบการจัดสรร   

  งบประมาณรายจ่ายปี  2563  ของโรงเรียนบ้านโพนแพง  จัดสรรดังนี้  

1. งานดําเนินการ    

  1.1 งานวิชาการ (60%)    

  1.2 งานบริหารทั่วไป (10%)    

  1.3 งบสํารองจ่าย (10%)   

2. งานกลยุทธ์ (10%)  

3. ค่าสาธารณูปโภค (10%)   

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   

  การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน 

(ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ประเภทงบรายจ่ายมีดังนี้   

1. งบบุคลากร    

  1.1 ค่าจ้างชั่วคราว   

2. งบดําเนินการ    

  2.1 ค่าตอบแทน    

  2.2 ค่าใช้สอย    

  2.3 ค่าวัสดุ    

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค   

3. งบลงทุน    

  3.1 ค่าครุภัณฑ์    

  3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

 

 

 

 



 

3. รายการงบประมาณ   

  โรงเรียนบ้านโพนแพง    ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงิน 

อุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563  ดังนี้      

ที่  รายการ จํานวนเงิน  หมายเหตุ  

1 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

54,400 1,700   บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

2 แผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานจัดการศึกษา
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

210,900 1,900   บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

 รวม 265,300  

 

4.  การจัดสรรงบประมาณ 

 โรงเรียนบ้านโพนแพง จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ  2563  ดังนี้ 

 1.งบด้านบริหารวิชาการ    จำนวน   159,300   บาท   คิดเป็นร้อยละ    60 

 2.งบด้านบริหารบุคคล      จำนวน     13,275   บาท    คิดเป็นร้อยละ    5 

 3.งบด้านบริหารงบประมาณ    จำนวน     26,550   บาท    คิดเป็นร้อยละ   10 

4.งบด้านบริหารทั่วไป                จำนวน   66,375    บาท     คิดเป็นร้อยละ   25 

                                 งบประมาณท้ังสิ้น   265,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ  100 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 

 รายละเอียดของแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

รหัส ชื่อโครงการ 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 
กลยุทธ์ของ 
โรงเรียน 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ของ 

   สพป.อบ.1 

 
งบประมาณ 

001 โครงการพัฒนาสื่อและการจัด
ประสบการณ์การปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 นางบรรณลดา
พรการะเกษ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
  

5,000 

002 โครงการประสิทธิภาพการเรียน 
การสอน  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2 น.ส.พนิดา   
สมสมัย 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
  

5,000 

101 โครงการส่งเสริมโอกาสของผู้เรียนให้
มีคุณภาพพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 น.ส.สภุาพร 
ประเสริฐ 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
  

3,000 

102 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตา
หลักสูตร 

มาตรฐานที่ 1 นางสาวคนึงนิจ  
อนุวรรณ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2  50,000 

201 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 นายเทียม  คุณมี กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

30,000 

202 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 นางบุญปอง   
ก้อนทรัพย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

5,000 

203 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
การบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 2 นายภาสุวัติ  
จันทร์ปุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
  

40,000 

204 โครงการการจัดกิจกรรมน้อมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ 2 น.ส.นิภาวรรณ 
ประธาน 

กลยุทธ์ที่ 5 
 

กลยุทธ์ที่ 5 
  

20,000 

 
 

 

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านโพนแพง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 



 

 

 

 

 

 

 

รหัส ชื่อโครงการ 
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง 
กลยุทธ์ของ 
โรงเรียน 

สอดคล้อง 
กลยุทธ์ของ 

    สพป.อบ.
1 

 
งบประมาณ 

206 โครงการโรงเรียนสุจริต มาตรฐานที่ 2 นายภาสุวัติ   
จันทร์ปุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

500 

207 โครงการโรงเรียนคุณธรรม มาตรฐานที่ 2 น.ส.คนึงนิจ   
อนุวรรณ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

5,000 

208 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ มาตรฐานที่ 2 นางเพชรินทร์  
 โรจนวิธาน 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
  

5,000 

210 โครงการพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชนและการมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 2 น.ส.พิชชานันท ์
ไหลหลั่ง 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

15,000 

301 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม 12 ประการ 

มาตรฐานที่ 3 น.ส.กฤษณา  
สำลีใย 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

5,000 

302 โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหา
ความรู้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

มาตรฐานที่ 3 น.ส.พัชรินทร ์
ชลการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
  

5,000 

303 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 น.ส.พัชรินทร ์
ชลการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
  

5,000 

304 โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 นางบุญหลาย 
เฝ้าทรัพย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
  

3,000 

401 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

มาตรฐานที่ 4 น.ส.พิชชานันท์  
ไหลหลั่ง 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
  

3,000 

 

 

 


