
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



คำนำ 
 
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงบประมาณ กำกับ ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสามารถนำงบประมาณไปบริหารจัดการภายใต้นโยบายและสนองจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 กลุ่มนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5       
ได้อย่างดียิ่ง 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หน้า 
คำนำ ก 
1.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทุกงบประมาณ 5 
 จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้จัดทำ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงได้จัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณ 7,971,250 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยได้นำเสนอ
แหล่งที่มาของงบประมาณ และรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามลำดับ ดังนี้ 

1.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 แหล่งที่มาของงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล ะ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย 2 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ 

1.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6,971,250 บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำแนกรายละเอียด ดังนี้ 



   (1) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว3465 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

   (2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษา ครั ้งที ่ 2 จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว984 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 

  (3) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 3 จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

  (4) งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 จำนวน 1,971,250 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

  1.1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
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 1.2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดทำรายละเอียดแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกอบด้วย 2 รายการ ดังตาราง  

 

รายการ แหล่งงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการสำนักงานและค่า
สาธารณูปโภค 

สพฐ. 4,000,000 

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3,971,250 

2.1 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของ สพป.

ขอนแก่น เขต 5 

สพป.ขอนแก่น เขต 5 1,000,000 

2.2 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของ อบจ.

ขอนแก่น 

อบจ.ขอนแก่น 1,000,000 

2.3 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณของ สพฐ. สพฐ. 1,971,250 

รวม - 7,971,250 

 

  โดยจำแนกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ดังนี้ 

   

  1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดทำรายละเอียดแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค ภายใต้วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท     

ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกตามราย  

ไตรมาส แสดงดังตาราง  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
  

  1.2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับ เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3,971,250 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการเจียดจ่าย

จากงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 งบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำแนกราย    

ไตรมาส รายละเอียดดังตาราง 

 

 ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค . - ธ .ค .2564)

 ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค .-มี.ค .2565)

 ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.--มิ.ย.2565)

 ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค .-ก.ย.2565)

1 ค่าไฟฟ้า 1,000,000   300,000.00        200,000.00      250,000.00        250,000.00      

2 ค่าน า้ประปา 100,000     30,000.00          20,000.00        25,000.00         25,000.00       

3 ค่าโทรศัพท์ 20,000       5,000.00            4,000.00         5,500.00           5,500.00         

4 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง 60,000       18,000.00          20,000.00        11,000.00         11,000.00       

5 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 200,000     17,000.00          50,000.00        66,500.00         66,500.00       

6 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารส้านักงาน 50,000       19,000.00          10,000.00        10,500.00         10,500.00       

7 ค่าวัสดุส้านักงาน 600,000     105,000.00        105,000.00      190,000.00        200,000.00      

8 ค่าวัสดุน า้มันเชื อเพลิง 250,000     29,000.00          55,000.00        83,000.00         83,000.00       

9 ค่าซ่อมบ้ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 80,000       50,000.00          10,000.00        10,000.00         10,000.00       

10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 70,000       12,000.00          20,000.00        19,000.00         19,000.00       

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 190,000     52,000.00          50,000.00        44,000.00         44,000.00       

12 ค่าจ้างพนักงานท้าความสะอาดและลูกจ้างเหมาบริการ 680,000     170,000.00        170,000.00      170,000.00        170,000.00      

13 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 700,000     100,000.00        200,000.00      200,000.00        200,000.00      

รวมวงเงิน (บาท) 4,000,000  907,000.00       914,000.00     1,084,500.00    1,094,500.00  

ท่ี ร ายการ
งบประมาณ

รวม (บาท)

แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 (บาท)
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ระยะเวลาดําเนินการ กลุมท่ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รับผิดชอบ 

1 โครงการฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตานภัย

ยาเสพตดิภายใตมาตรการเฝาระวัง ปองกันและ

แกไขปญหาการแพรระบาดของ โรคติดตอเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

355,000 กลุม

สงเสริมฯ

2 โครงการเสรมิสรางทักษะชีวิต ประจําป 2565 60,000 กลุม

สงเสริมฯ

3 โครงการชวยเหลือและสงเสรมิใหประชากรวัย

เรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงป

การศึกษา 2565 

3,000 8,000 กลุม

สงเสริมฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการขอรับ

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

ในสถานศึกษา 

20,000 กลุม

สงเสริมฯ

5 โครงการพัฒนาการศึกษาเรยีนรวม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

344,300 314,700 กลุมนิเทศฯ

6 โครงการการสงเสรมิการจดัการสอนและการ

เรียนรูรูปแบบ Active Learning 

10,000 90,000 กลุมนิเทศฯ

7 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 10,000 40,000 กลุมนิเทศฯ

8 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 10,000 30,000 10,000 กลุมนิเทศฯ

9 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

20,000 20,000 10,000 กลุมนิเทศฯ

10 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผาน

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 

40,000 กลุมนิเทศ

ฯ

11 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูสูการเรยีนรูสูฐานสมรรถนะ

และพัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหปุญญา 

(Multiple Intelligences) ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

ปงบประมาณ 2565 

40,000 กลุมนิเทศฯ

12 โครงการเตรยีมความพรอมผูเรียนสูการ

ประเมินผลนักเรยีนรวมกับนานาชาติ 

PISA2022 

5,000 30,000 5,000 กลุมนิเทศฯ

13 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนสูความเปน

เลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

1,100,000 กลุมนิเทศฯ

แผนการใชจายงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกรายไตรมาส 

สํานักงานเขตพ้ืนทกีารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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ระยะเวลาดําเนินการ กลุมท่ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนาคณุธรรม นอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

123,000 กลุมนิเทศฯ

15 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจรติ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

150,000 250,000 กลุมนิเทศฯ

16 โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 10,000 10,000 20,000 60,000 กลุมบุคคลฯ 

17 โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม เพ่ือยกยอง

เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเปนระบบ 

130,000 กลุม

พัฒนาครูฯ

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

30,000 กลุมนิเทศฯ

19 โครงการจดัทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

10,070 9,930 กลุม

นโยบาย

และแผน

20 โครงการพัฒนาวินัยและคณุธรรม จริยธรรม

ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุม

กฎหมายฯ

21 โครงการสงเสริมและพัฒนาการศกึษาทางไกล 

ระบบขอมลูสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สื่อ

ดิจิตอลและสื่อประชาสัมพันธการศึกษา 

65,000 45,000 40,000 กลุม

สงเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ

22 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 

60,000 60,000 60,000 60,000 กลุม

อํานวยการ

23 โครงการบริหารจัดการลดและคดัแยกขยะมลู

ฝอยและพัฒนาภูมิทัศนสิ่งแวดลอมเพ่ือองคกร

คุณภาพ 

10,000 กลุม

อํานวยการ

24 โครงการเสรมิสรางพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

15,740 39,170 39,170 39,170 กลุม

อํานวยการ

25 โครงการงานพระราชพิธีในวันสําคญัและการ

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

15,000 15,000 15,000 15,000 กลุม

อํานวยการ

110,810 427,100 1,559,470 1,873,870รวมงบประมาณ (บาท)
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2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทุกงบประมาณจำแนกตามประเภท  
งบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจำแนกงบประมาณตามรายไตรมาส และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 

รายละเอียด ดังนี้ 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทุกงบประมาณ 
จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 

  โดยจำแนกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ ดังนี้ 

 2.1 งบบุคลากร  
  - ค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ รวมงบประมาณ 55,789,018 บาท 

 

 2.2 งบดำเนินงาน  
  - ค่าใช้จ่ายในการบริการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมงบประมาณ 3,500,000 บาท 

  - ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานและโรงเรียน รวมงบประมาณ 38,343,762 บาท 

                - ค่าเช่าบ้านข้าราชการผู้มีสิทธิ์ รวมงบประมาณ 2,450,000 บาท 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค . - ธ .ค .2564)

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค .-มี.ค .2565)

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย.2565)

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค .-ก.ย.2565)

รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน

1 งบบุคลากร 14,030,820.00 13,715,749.00 13,899,543.00 14,142,906.00 55,789,018.00 

2 งบด้าเนินงาน 16,179,930.70 20,402,536.24 26,352,478.22 25,980,776.84 88,915,722.00 

3 งบเงินอุดหนุน 36,632,600.00 67,276,256.00 - - 103,908,856.00 

4 งบลงทุน 32,589,900.00 - - - 32,589,900.00 

5 งบรายจ่ายอ่ืน - 565,698.00 332,811.00 619,716.00 1,518,225.00 

6 งบกลาง (มีงวด) - - 6,371,187.00 5,238,813.00 11,610,000.00 

รวม 99,433,250.70 101,960,239.24 46,956,019.22 45,982,211.84 294,331,721.00 

ท่ี ปร ะเภทงบรายจ่าย

แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมทุกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 (บาท)

หมายเหตุ
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     - ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมงบประมาณ  3,061,800 บาท 

     - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รวมงบประมาณ 

177,400 บาท 

     - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุตามบริบทและภาระงานอื ่นๆ เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมงบประมาณ 41,382,760 บาท 

 

 2.3 งบเงินอุดหนุน  
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 รวมงบประมาณ 36,632,600 บาท 

  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2565 รวมงบประมาณ 67,276,256 บาท 

 

 2.4 งบลงทุน 
  - รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) งบประมาณรวม 28,938,900 บาท 

  - รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบผูกพัน)  งบประมาณรวม  9,834,600 บาท 

  - รายการค่าครุภัณฑ์ รวมงบประมาณ 6,468,000 บาท 

 

 2.5 งบรายจ่ายอ่ืน 
  - ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  รวมงบประมาณ 595,000 บาท 

  - ค่าพาหนะเรียนรวมโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวม รวมงบประมาณ 331,500 บาท 

     - โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  รวมงบประมาณ  355,000 บาท 

     - ค่าตอบแทนบุคลากรสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมงบประมาณ 142,020 บาท 

     - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาด้านศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม

งบประมาณ 2,941,745 บาท 

 

 2.6 งบกลาง (มีงวด) 
  -  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานและโรงเรียน รวมงบประมาณ 11,610,000 บาท 
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คณะผู้จัดทำ 
 
 

ที่ปรึกษา 
นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นายสุระพล  สอนเสนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นางกนกกาญจน์  ขุนบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผู้จัดทำ 
นายปราโมทย์  โสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาววิไลวรรณ  สามหมอ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
 




