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ก 

ค าน า 

         แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ  ก ากับ 
ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ภายใตก้รอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และสามารถ
น างบประมาณไปบริหารจัดการภายใต้นโยบายและสนองจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต 5 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร        
เล่มนี้จักเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างยิ่ง           
และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ 
 
 
                                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  งบด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ภาคผนวก 
ค าสั่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ที่ 536/2563     11 
ค าสั่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  ที่ 560/2563     14 
คณะผู้จัดท า         16 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในภาพรวมทุกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  โดยจ าแนกรายไตรมาส 
 ดังนี้ 
     ไตรมาสที่  1  เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 
     ไตรมาสที่  2  เดือนมกราคม  -  มีนาคม  2564 
     ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน  -  มิถุนายน  2564 
     ไตรมาสที่  4  เดือนกรกฎาคม  -  กันยายน  2564  

 มีรายละเอียด  ดังนี้ 

รายการ รวมงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบบุคลากร    59,357,500   14,839,375     14,839,375      14,839,375     14,839,375  

งบด าเนินงาน    86,968,600   21,126,673     22,233,323      21,900,835     21,707,769  

งบลงทุน    68,783,400   13,656,680     17,070,850      15,328,388     22,727,482  

งบเงินอุดหนุน   151,023,334   37,563,055     20,718,105      59,474,322     33,267,852  

งบรายจ่ายอื่น      2,065,517       212,080         844,813           70,100         938,524  

รวม  368,198,351   87,397,863    75,706,466    111,613,020    93,481,002  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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แผนภูมิ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  งบด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร-
มนุษย์  งบด าเนินงาน  จาก  2  ผลผลิต  3  กิจกรรม  ดังนี้ 

1. ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
        กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
2. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
        2.1  กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
        2.2  กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายในกรอบงบประมาณ  6,000,000  บาท (หกล้านบาทถ้วน)  
โดยจ าแนก  ดังนี้ 
     1.    งบประมาณความจ าเป็นพื้นฐาน (งบประจ า)                  จ านวน     4,300,000  บาท 
     2.    งบประมาณตามภาระงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา     จ านวน     1,700,000  บาท 

72% 

28% 

งบด าเนินงาน   ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

งบประจ า 

งบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  งบด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ รายการ กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ปี 2564 

ไตรมาสท่ี  1 
(ตค.-ธค. 63) 

ไตรมาสท่ี  2 
(มค.-มีค. 64) 

 

ไตรมาสท่ี  3 
(เมย..-มิย. 64) 

ไตรมาสท่ี  4 
(กค.-กย. 64) 

 

1 ค่าไฟฟ้า กลุ่มบริหารการเงินฯ           1,250,000  
               

312,500  
                

312,500  
            

312,500  
           

312,500  

2 ค่าน้ าประปา กลุ่มบริหารการเงินฯ             100,000              25,000              25,000            25,000           25,000  

3 ค่าโทรศัพท์ กลุ่มบริหารการเงินฯ               40,000               10,000               10,000            10,000           10,000  

4 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง กลุ่มบริหารการเงินฯ               70,000               17,500               17,500           17,500           17,500  

5 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป กลุ่มบริหารการเงินฯ             200,000               50,000               50,000            50,000           50,000  

6 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร กลุ่มบริหารการเงินฯ               50,000              12,500               12,500            12,500           12,500  

7 ค่าวัสดุส านักงาน กลุ่มบริหารการเงินฯ             600,000             150,000             150,000          150,000         150,000  

8 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง กลุ่มอ านวยการ             250,000               62,500              62,500            62,500           62,500  

9 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารการเงินฯ             100,000               25,000               25,000            25,000           25,000  

10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ กลุ่มบริหารการเงินฯ               70,000               17,500              17,500            17,500           17,500  

11 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

กลุ่มบริหารการเงินฯ             189,600               47,400              47,400          47,400           47,400  

12 
ค่าจ้างพนักงานท าความ
สะอาดและลูกจ้างเหมาบริการ 

กลุ่มบริหารการเงินฯ             680,400            170,100            170,100          170,100         170,100  

13 ค่าใช้จ่ายในการประชมุ กลุ่มบริหารการเงินฯ             700,000             175,000             175,000          175,000         175,000  

14 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน          1, 700,000  134,298            341,848  540,460       683,394  

 

รวมทั้งสิ้น     6,000,000  1,209,298         1,416,848  1,615,460 1,758,394 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คณะผู้จัดท า   

ที่ปรึกษา 

นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นายสุขสันต์  คุ้มบัว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ผู้จัดท า 

นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายจีรมิตร  แสงเดือน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายจิตวัต  แก้วทองค า ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางธนิภา  พันธ์ศรี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายปองคุณ  ปราบพยัคฆ์ นักวิชาการช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
นางธรรญรัชน์  ทะคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า นิติกรช านายการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางกนกกาญจน ์ ขุนบ ารุง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

เรียบเรียง/ออกแบบ 

นางสาวนวพร  เอกตะค ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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