
 
  

                        

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

(ก) 
 

ค ำน ำ 
 

เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                   
ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับการบริหารจัดการ (แยกตามภารกิจงาน)  
      

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 

(นายสนอง สุดสะอาด) 
                                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
                                                                          15 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

                                                                (ข) 

            สำรบัญ 

หน้า 

ค าน า                     ก 

สารบัญ               ข 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        1 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

1. งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่           1 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     2 
3. แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564            11            

คณะผู้จัดท า              12 
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แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

                           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ได้รับ  
เป็นงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ประกอบด้วย 

1. งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดสรรงบประมาณ  
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด 
ตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้รับจัดสรรตามรายไตรมาส 2 ครั้ง งบด าเนินงาน 
จ านวน 3,000,000 บาท 

1.1 บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ 1 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบด าเนินงาน จาก 2 ผลผลิต 3 กิจกรรม จ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

1.1.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
1.1.1.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา จ านวน 100,000 บาท 

จัดสรรเป็นงบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ(กรณีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ไม่ได้รับการจัดสรร) 
1.1.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

1.1.2.1 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติจ านวน  
1,400,000 บาท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส าหรับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดังนี้ 

1.2 บัญชีจัดสรร งบประมาณ ปี 2564 ครั้งที่ 2 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบด าเนินงาน 2 กิจกรรม จ านวนเงิน 
1,000,000 บาท คือ 

1.2.1 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการ 
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area base)  

1.2.2 กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับโรงเรียนปกติ 
 

นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ แยกเป็นรายไตรมาส 
   ไตรมาสที่  1  เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2563 
   ไตรมาสที่  2  เดือนมกราคม –  มีนาคม  2564 
   ไตรมาสที่  3  เดือนเมษายน  -  มิถุนายน  2564 
   ไตรมาสที่  4  เดือนกรกฎาคม  -  กันยายน  2564 
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ตำรำงท่ี 1 งบประมำณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน     

 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณท่ี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ได้รับจัดสรร ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 (ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64) 
1 งบบุคลากร 20,570,200.00 6,828,605.99 6,823,722.09   6,917,871.00 - 20,570,199.08 
2 งบด าเนินงาน 52,988,370.00 14,413,337.29 18,218,689.31 16,420,257.65 - 49,052,284.25 
3 งบอุดหนุน 58,056,553.00 20,395,366.00 33,065,896.00   4,545,291.00 - 58,006,553.00 
4 งบลงทุน 49,011,250.00 5,063,890.00 21,817,557.00   2,558,051.00 - 29,439,498.00 
5 งบรายจ่ายอื่น 3,494,160.00 -       554,389.00   1,093,517.00 - 1,647,906.00 

 
 

2. รายละเอียดงบประมาณและโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 ได้ก าหนดงบประมาณและ
โครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2564-2565 และกลยุทธ์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ านวน  5,000,000  บาท   ดังนี้ 

2.1  งบประจ ำ  เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  2,919,870  บาท 
2.2  งบพัฒนำ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์  จ านวน 2,080,130  บาท 
 

ตำรำงท่ี 2   สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564  

ที ่ รำยกำรจัดสรร 
จ ำนวน งบประมำณ/แหล่งงบประมำณ 

โครงกำร กิจกรรม สพป.ขก. 3 สพฐ. งบอ่ืน 

1 งบประจ ำ  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2,919,870   

2 
 
 
 

งบพัฒนำ  เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      

กลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 

2 8 60,000 388,740 - 

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศชาติ 

- - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11 31 1,300,640 5,082,720 1,000,000 
(อบจ.) 

กลยุทธ์ที่ 4   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1 4 20,000 69,000 - 

 
กลยุทธ์ที่ 5   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 2 32,000 95,000 - 

 
กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

4 25 667,490 310,400 - 

  รวมงบพัฒนำ 21 70 2,080,130 5,945,860 1,000,000 

                    รวมงบประมำณทั้งสิ้น       21 70 5,000,000 5,945,860 1,000,000 
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         ตำรำงท่ี 3 งบประจ ำ เพื่อใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  2,919,870 บำท 
 

ที ่ รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
หลักเกณฑ์กำรใช้งบประมำณ  

1 ค่าท าการนอกเวลาราชการ 100,000 - ใช้จ่ายให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 

2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 20,000 - ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม  ก.ต.ป.น.  

3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ  300,000 - จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะของบุคลากรใน สพป.ขก 3  
ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ 

4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 - จัดไว้เพื่อซ่อมแซมรถราชการที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 

5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน  - ใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานตามความจ าเป็นต้องจ่ายจริง 

6 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 250,000  ใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะส าหรับเจ้าหน้าท่ี ในการ
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนตร์าชการไปตรวจเยี่ยมโรงเรยีน หรือไปปฏิบัติ
ราชการตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยเบิกตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง  (ก.ม. ละ 4 บาท) 

7 ค่าวัสดุส านักงาน     600,000  - ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน 

8 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รบ า รุ ง รั กษา
เครื่องปรับอากาศ 

    120,000 - ใช้จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 

9 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  2 ราย     298,800 1. เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์ 1อัตราๆละ  15,000 บาท
(15,000*12=180,000) 
2. เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด 1 อัตราๆละ  9,000 บาท   
(9,000*12=108,000) 
3. ประกันสังคม  (450 x12*2 = 10,800) 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจ าเป็น     637,670  - จัดสรรให้ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่สนองนโยบาย สพป./สพฐ. ที่ไม่มี
งบประมาณอื่นจัดให้ 

 

11 ค่าสาธารณูปโภค (380,000) 
11.1 ค่าไฟฟ้า 
11.2 ค่าน้ าประปา 
11.3 ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 
11.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 

    
   300,000 
     50,000 
     20,000 
    10,000 

-ใช้เป็นค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต    
ค่าไปรษณีย์โทรเลข  
 

 รวมรำยจ่ำยงบประจ ำทั้งสิ้น 2,919,870  
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              ตำรำงท่ี 4 งบพัฒนำ  จ ำนวน 21 โครงกำร 70 กิจกรรมหลัก รวมงบประมำณ  2,080,130  บำท   
    

กลยุทธ์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
 

ที ่ โครงกำร กิจกรรมหลัก 
งบประมำณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต งบ สพฐ. งบอ่ืนๆ 

 
1 พัฒนำ

ประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำน 
ด้ำนควำม
ปลอดภัย 

1.สร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และภัยคุกคามทางสังคม 
(อ บ ร ม ลู ก เ สื อ / อ บ ร ม
เยาวชน) 

  235,640   

วันเพ็ญ ตันตระกูล 

 

2.การฝึ กอบรมผู้ บั ง คั บ      
ผู้บัญชาลูกเสือ 

20,000 70,000   ดารารัตน ์สุนทรมณรีัตน ์

  3. การสร้างความปลอดภัย
เพ่ือป้องกันภัยคุกคามทาง
สังคม 

  23,100   
ศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย 

   
  4. การป้องกันและแก้ไขภัย

คุกคามทุกรูปแบบ 
20,000 10,000   1.วชิรวิทย์  นาราษฎร ์

2.ศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย   รูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานศึกษา 

2 
โครงกำรส่งเสริม
สถำนศึกษำพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำม
รักในสถำบันหลัก
ของชำติ 

1.สร้างคนดีให้บ้านเมือง 
2.คุรุชน คนคุณธรรม 
3.โรงเรียนดีมีท่ียืน 
4.จัดท ำคู่มือ/นิเทศ ติดตำม 

20,000 50,000  สุมิตรา ทะนาฤทธิ์ 
    

 
    

    

รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 1 60,000 388,740     
 
 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
               (สพป.ขก 3 ไม่มีโรงเรียนพื้นที่พิเศษ) 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 

 
ที ่

 
โครงกำร 

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ/แหล่งงบ  

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต งบสพฐ งบอ่ืนๆ 

1 
 

พัฒนำสมรรถนะ 
บุคลำกร สพป.ขก 3 

1. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
2. การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

37,000 
 

  
  

  
  

วชิรวิทย ์ นาราษฏร ์ 

2 
 

พัฒนำทักษะกำรใช้ 
DLTV อย่ำง 
มีคุณภำพ 

1.พัฒนาทักษะการใช้ 
DLTV กลุ่มเป้าหมาย 
2. การนิเทศ ติดตาม 
3. ประเมินผล/ คัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่ดี 
 

 
 

 23,780  
  

  
  

ณฐพร  บัวผัน 
  

3 
 
 
 

ส่งเสริมกำรจัด 
กำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำว 
เทียม (DLTV) 
 ปี 2564 

1. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
2. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 
 

 
145,220  
  

  
  

กนกพร  อัครพิเชษฐ์ 
  
  
 

    4 
 
 
 

 

พัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนด้ำน 
คุณภำพของผู้เรียน 
  
  
 

1.การนิเทศแบบบูรณา
การ 

180,000     กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

2.พัฒนาความสามารถ
และความเป็นเลิศทาง
วิชาการท่ี 
สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

10,000 
 

  
  

  กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล(อดุลย์      
วงศ์ก้อม) 

4 
 

พัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนด้ำน 
คุณภำพของผู้เรียน
(ต่อ) 
 

3.การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ส าหรับนักเรียน 

50,000 
 

    
  

ยุพาพร/ปภัชญา/ วรารัตน/์    
ณัฐพร/พิภพ/ธัญกนก 

4.สนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

342,840 
 
 

  
  
  

  
  
  

กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมนิผล 

  5.ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
การวิจัยคุณภาพการ
เรียนรู้เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

20,000   กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมนิผล(กนกมนตร    
นาจวง) 
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ที ่

 
โครงกำร 

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ/แหล่งงบ  

  ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต งบสพฐ งบอ่ืนๆ 

5 ส่งเสริมศักยภำพ 1.ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 
2564 (700,000) 

  1,000,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมนิผล (ปิยนาถ     
เครือวรรณ)  นักเรียน 

ด้ำนศิลปะ ดนตรี 
กีฬำและวิชำกำร 

2.งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ระดับศูนย์ฯ เพ่ือคัด
เข้าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  3.งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ระดับเขตพ้ืนที่ฯ
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันระดับ
ภาคฯ (300,000) 

    

6 ประเมินควำม 
สำมำรถ 
ด้ำนกำรอ่ำน 
(RT)ชั้นประถม 
ศึกษำปีท่ี 1 
ปีกำรศึกษำ 
2563 

1.สนับสนุนตรวจเย่ียมสนาม
สอบ 
2.สนับสนุนคณะกรรมการ
รับ-ส่ง  
เครื่องมือประเมินจากศูนย ์
สอบไปยังสนามสอบ 
3.การเก็บรักษาข้อสอบและ 
กระดาษค าตอบ 
4.การประมวลผลคะแนน 

 49,510           รุ่งนภา  แสนอ านวยผล 
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ประเมินคุณภำพผู้เรียน
(NT)ชั้นประถม          
ศึกษำปีท่ี 3 

การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน(NT) ปีการศึกษา63 

   61,920 
  

  
  

     รุ่งนภา  แสนอ านวยผล 
 

8 
 

ทดสอบทำง
กำรศึกษำพื้นฐำน      
(O-NET)ปี
กำรศึกษำแห่งชำติ
ขั้น2563 

จัดทดสอบทางการ
การศึกษาแห่งชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปี
การศึกษา 2563 
 

  437,290 
  
  

  
  
  

รุ่งนภา แสนอ านวยผล 
 

 
 
 

9 ครูคลังสมองกำรจ้ำง
บุคลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร ์

การจ้างบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
 

  
  
  

 3,600,000 
  
  

     
  
  

อรอนงค์ เทนอิสสระ 
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ที ่

 
โครงกำร 

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ/แหล่งงบ  

  ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต งบสพฐ งบอ่ืนๆ 

   10 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน 

การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน 

 765,000 
  

       
  

อรอนงค์ เทนอิสสระ 
 

   11 พัฒนำ 
ประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนิน 
งำนคุณภำพ 
ของครูและ 
บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

1.จัดประประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการศึกษาดู
งาน สพป.ขก3 

260,000   1.ยุวดี     แสนเมือง 
2.ธีระชัย ปิดตายัง 

 

 2. การส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

20,000   ยุวดี แสนเมือง 

 3.ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมือ
อาชีพ 

20,000   ธีระชัย ปิดตายัง 

 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการใช้ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (Digital 
Platform) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

20,000   กนกพร อัครพิเชษฐ์ 

5.การส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการการจัดการ
เรียนรู้” 

30,000   ยุพาพร หรเสริฐ 

 11 พัฒนำ 
ประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนิน 
งำนคุณภำพ 
ของครูและ 
บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ(ต่อ) 

6. การอบรมให้ความรู ้
ด้านกฏหมาย 

40,800   กลุ่มกฏหมายและคด ี

 7.การยกระดับคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของบุคคลากร
ทั้งระบบ 

140,000   1.ทยุต เทวบุตร 
2.ศศิธร ภูมิพาน 

 8.การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษา 
(ผอ.ใหม่) 

130,000   เยาวลักษณ์ แซ่ตัง 

รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 3 1,300,640 5,082,720 1,000,000  
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร กิจกรรมหลัก งบประมำณ/แหล่งงบ  
ผู้รับผิดชอบ 

งบเขต งบ สพฐ งบอ่ืนๆ 
1 
  
  
  
  

พัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำน 
ด้ำนโอกำส 
  
  

1.การรับนักเรียน         11,000    ศิริกานดา คงโพธิ์น้อย 

2.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

   38,000    พิภพ เอกวุธ 

3.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   20,000    วันเพ็ญ ตันตระกูล 

4.ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาสุขภาวะนักเรียนที่ดี 
มีพัฒนาการสมวัย 

 20,000  
  

      
  

  
  

วชิรวิทย์ นาราษฏร์  

รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 4  20,000   69,000      
     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

ที ่ โครงกำร กิจกรรมหลัก งบประมำณ/แหล่งงบ  

ผู้รับผิดชอบ งบเขต งบ สพฐ งบอ่ืนๆ 
 1 
 
  

พัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินงำนด้ำน 
คุณภำพส่ิงแวดล้อม 

1. การส่งเสริมการเรียนรู้
ลดใช้พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

12,000 51,500  1.ยุพาพร หรเสริฐ 
2.ปริญญา เฉิดจ าเริญ 

2.ส่งเสริมโรงเรียนบริหาร 
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

20,000 
 
 

43,500 
 
 

  
  
  

1.ปริญญา เฉิดจ าเริญ 
2.ยุพาพร หรเสริฐ 

 

       รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 5 32,000 95,000     
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กลยุทธ์ ที่ 6  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 

 
ที ่

 
โครงกำร 

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ/แหล่งงบ  

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต งบ สพฐ งบอ่ืนๆ  

1 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อน 
เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ 
ของ สพป.ขก 3 
  
 
 

1.สร้างการรับรู้การจัด 
ท าแผนโดยใช้ หลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(XYZ) 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ฯจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษา (2563 -2565) 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี 
3.ประชุมกลั่นกรองแผน 
4.น าเสนอแผนต่อ กศจ. 
5. การจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน 

333,290 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศุภิสรา ศรีไสย 
2.จิตรลดา ต้นพรหม 

 
 

3.กานต์   ลาภสาร 

 

 
2 
 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพ  
กำรด ำเนินงำน  
ก.ต.ป.น. 

1.จัดประชุม ก.ต.ป.น. 
2.สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้                      
3.ติดตามประเมินผล 

100,000 
 

  สุมิตรา ทะนาฤทธิ ์
 

3 เสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มำภิบำลใน
สถำนศึกษำ    
“ป้องกันกำรทุจริต”
(เขตสุจริต)   

1.เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต”(เขตสุจรติ)   

 110,400  ปิยนาถ เครือวรรณ 

2.ตรวจสอบการเงิน การ
บัญชี พัสดุ 

15,000   นภาพร   สร้อยมงคล 

4 พัฒนำกำร
ด ำเนินงำน 
ด้ำนประสิทธิภำพ 
ของ สพป.ขก 3 
 

1.การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี2564 

30,000   วีระไท เศษสันต ์
 

2.มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่ 

30,000   ปดิวรดา  เศษสันต ์

3.ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาและ
ประธานศูนย์พัฒนาฯ 

40,000   ปดิวรดา เศษสนัต ์
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ที ่

 
โครงกำร 

 
กิจกรรมหลัก 

งบประมำณ/แหล่งงบ  

ผู้รับผิดชอบ งบเขต งบ สพฐ งบอ่ืนๆ 
 พัฒนำกำร

ด ำเนินงำน 
ดำ้นประสิทธิภำพ 
ของ สพป.ขก 3 
(ต่อ) 
 

4.สืบสานส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณี  
วันส าคัญต่าง ๆ 

10,000   วีระไท  เศษสันต ์
 

5. One stop service 40,000   ศักดา  ศรีอรรคพรหม 

6.ประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์การศึกษา 

40,000   มนูญ  วงค์บัวพนัธุ ์

5 พัฒนำคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

1.นิเทศ ติดตาม 10,000 200,000  รุ่งนภา แสนอ านวยผล 

 2.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมิน  

   ปิยนาถ  เครือวรรณ 

3.ประเมินโรงเรียน
คุณภาพ 

    

4.จัดท ารายงานผล     
5.ถอดบทเรียน โรงเรียนที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดี 

    

6.จัดพิมพ์เล่มรายงานผล
การประเมิน 

    

5 พัฒนำคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก
(ต่อ) 

7.จัดพิมพ์เล่มรายงานถอด
บทเรียน โรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี 

    

6 พัฒนำ 1.ชี้แจงนโยบายในที่ 19,200   1.ศุภิสรา ศรีไสย 
2.จิตรลดา ต้นพรหม 

  คุณภำพ ประชุมประธานศูนย์ฯ    
 กำรบริหำร 2.การคัดเลือกโรงเรียน    
 จัดกำร ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ    
 โรงเรียน เป็นเลิศ    
 ขนำดเล็ก 3.การบริหารจัดการ    
  โรงเรียนขนาดเล็ก    
รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 6 667,490 310,400 0   
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 2,080,130 5,945,860 1,000,000   
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3. แบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 30 ไตรมาสที่ 3 
 

            ตำรำงท่ี 5 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ   
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงินที่ได้รับ ผูกพัน ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 
1 งบบุคลากร 20,570,200.00  20,570,199.08 0.92 
2 งบด าเนินงาน 52,988,370.00  49,052,284.25 3,936,085.75 
 ค่าวัสดุ   4,469,719.92  
 เงินสมทบประกันสังคม   1,496,440.00  
 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก   38,547,907.09  
 ค่าเช่าบ้าน   2,346,860.00  
 ค่าครองชีพพนักงานราชการ   63,114.00  
 ค่าล่วงเวลาราชการ   188,120.00  
 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ   484,908.00  
 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ   817,867.00  
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงฯ   67,634.62  
 ค่าไฟฟ้า   420,645.17  
 ค่าประปาและน้ าบาดาล   26,438.32  
 ค่าโทรศัพท์   73,609.13  
 ค่าบริการไปรษณีย์   49,021.00  
3 งบลงทุน     
 รายการครุภัณฑ์ 10,704,050.00  0 10,704,050.00 
 รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 38,307,200.00  33,212,168.87 5,095,031.13 
4 งบเงินอุดหนุน     
 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

นักเรียนระดับมัธยม 
145,040.00  95,040.00 50,000.00 

 ค่าหนังสือเรียน 7,924,383.00  7,924,383.00  
 ค่าจัดการเรียนการสอน 32,793,108.00  32,793,108.00  
 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7,507,463.00  7,507,463.00  
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4,465,254.00  4,465,254.00  
 ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,221,305.00  5,221,305.00  
5 งบรายจ่ายอื่น 3,494,160.00  1,676,076.00 1,818,084.00 
 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ 9,101.00  9,101.00  
 ค่าวัสดุ 344,330.00  344,330.00  
 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก 1,224,475.00  1,224,475.00  
 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ 28,710.00  28,710.00  
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงฯ 70,000.00  70,000.00  

 



12 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ  
 

นายสนอง  สุดสะอาด  ผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นายอภิชัย  เสนาโยธ ี  รองผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นายชุติพนธ์  จะชาลี  รองผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
 

ผู้จัดท ำ 
 

ในส่วนของแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
นางสมนึก  ลิ้มอารีย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานคณะท างาน 
นางศุภิสรา  ศรีไสย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
นายกานต์  ลาภสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
นายทองใส  ไทยธานี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
นางสาวจิตรลดา  ต้นพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
นายจักรรินทร์  แสนสิน  ลูกจ้าง สพป.ขก 3    คณะท างาน 
นายธีรวัฒน์  ทองชุม  ลูกจ้าง สพป.ขก 3    คณะท างาน 
นางสาวประพร  เปรื่องการ ลูกจ้าง สพป.ขก 3    เลขานุการคณะท างาน 
 

ในส่วนของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
นางจรรยาพร  ทศยันไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะท างาน 
นางวันทนีย์  จันทร์ห้างหว้า นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ  คณะท างาน 

นางนันท์นภัสร์  โพธิ์ไพร  นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ  เลขานุการคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


