
 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 



ล ำดบั รำยกำร

แผนกำรใช้จำ่ย

ปีงบประมำณ

พ.ศ.2563

กำรเบิกจำ่ย

ปีงบประมำณ 

พ.ศ.2563

รำยละเอียดกำรจดัตั้งปีงบประมำณ พ.ศ.2564

แผนกำรใช้จำ่ย

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ไตรมำสที่ 1 และ 2

แผนกำรใช้จำ่ย

ปีงบประมำณ

        พ.ศ.2564      

   (รวมทุกไตรมำส)

1  งบควำมจ ำเปน็พ้ืนฐำน (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน)

1.1 ค่าสาธารณูปโภค ตามรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 ค่าไฟฟา้  756,000.00 852,128.81    ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.2564
จ านวน 12 เดือน ๆ ละ 70,000 บาท รวม 840,000 
บำท (จัดตัง้งบประมำณจำกเงินเหลือจ่ำย จ ำนวน 
196300 บำท)

366,000.00           650,000.00         

1.1.2 ค่าน้ าประปา   99,600.00 114,385.32    ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามข้อมูลการใช้จ่ายในรอบปทีี่ผ่านมาจ านวน 12 
เดือนๆ ละ 10,000 บาท รวม 120,000 บำท

60,000.00             120,000.00         

1.1.3 ค่าโทรศัพท ์    12,000.00 3,943.58       ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามข้อมูลการใช้จ่ายในรอบปทีี่ผ่านมาจ านวน 12 
เดือนๆ

ละ 350 บาท รวม 4,200 บำท

2,100.00               4,200.00            

1.1.4 ค่าไปรษณียภณัฑ์  55,200.00 35,020.58     ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามข้อมูลการใช้จ่ายในรอบปทีี่ผ่านมาจ านวน 12 
เดือนๆ ละ 3,000 บาท รวม 36,000 บำท

18,000.00             36,000.00           

1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และวัสดุอืน่ๆ (ตามความ
จ าเปน็)

300,000.00 1,604,037.70 ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณตามความจ าเปน็ ตามบริบท
ของเขตพื้นที่ จ ำนวน 800,000 บำท

282,300.00           695,650.00         

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 

ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2



1.3 ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภณัฑ์ทกุประเภท อาคาร
ส านักงาน อาคารประกอบและส่ิงปลูกสร้างอืน่

100,000.00 226,523.25    ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณตามความจ าเปน็ ตามบริบท
ของเขตพื้นที่ อ้างอิงจากการเบกิจ่ายในปงีบประมาณที่

ผ่านมา จ ำนวน 120,000 บำท

40,000.00             260,000.00         

1.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 240,000.00 107,109.00    ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณตามความจ าเปน็ ตามบริบท
ของเขตพื้นที่ จ ำนวน 120,000 บำท

60,000.00             120,000.00         

1.5 ค่าวัสดุและซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ, ค่า
ภาษรีถราชการ,

-                    -              ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณตามความจ าเปน็ ตามบริบท
ของเขตพื้นที่ อ้างอิงจากการเบกิจ่ายในปงีบประมาณที่
ผ่านมา จ ำนวน 180,000 บำท

60,000.00             180,000.00         

1.6 ค่าถ่ายเอกสารส าเนา 24,000.00 -              ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณ เดือนละ 2,000 บาท ตาม
ความจ าเปน็ ตามบริบทของเขตพื้นที่ รวม 24,000 บำท

12,000.00             24,000.00           

1.7 ค่าจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว 911,000.00 901,129.02    จัดสรรค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน7 

อัตรา (เดือนละ 10,700 บาท จ านวน 4 อัตรา เดือนละ 

9,700 บาท1 อัตรา และเดือนละ 9,500 บาท จ านวน 2 

อัตรารวมค่าจ้างเดือนละ 71,500 บาท/เดือน รวมทั้ง

ปีงบประมาณ และค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด 1 คน

(40000บาท858,000 บำท

429,000.00           898,000.00         

1.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมสัมมนา ของ ผอ.สพป.อบ.2, รอง 
ผอ.สพป.อบ.2และภารกิจงานของทกุกลุ่ม/หน่วย ที่

ได้รับมอบหมายใหป้ฏบิติั (ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ.)

502,200.00 150,000.00    ขอเสนอจัดต้ังงบประมาณตามความจ าเปน็ ตามบริบท
ของเขตพื้นที่ จ ำนวน 500,000 บำท

100,000.00           300,000.00         

รวม (1) 3,000,000.00 3,994,277.26 รำยกำรที่  1.1 - 1.9  ถัวจ่ำยทกุรำยกำร 1,429,400 3,287,850 63.57

2 งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 570,600               1,712,150          34.24

รวมทั้งสิ้น (1 + 2) 2,000,000.00        5,000,000          



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)
 

งบประมาณ

ท้ังส้ิน

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์

ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม
 
งบประมาณ

รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ยาเสพติด       80,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

ท่ี 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู

ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
40,000      

ท่ี 1
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด

40,000      

2 เวทีการแข่งขันทักษะ      100,000 กลุ่มนิเทศฯ

ท่ี 2
เวทีการแข่งขันทักษะวิชา ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต 100,000    

3 พัฒนาบุคลากรเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้

     175,750 กลุ่มพัฒนาครูฯ

ท่ี 3 ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 50,000      

ท่ี 2
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
พิเศษในโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน

50,000      

ท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 30,000      

ท่ี 3
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ส าหรับลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว

25,750      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4
พัฒนาการด้านสุขภาพ
อนามัย

      60,000
กลุ่มส่งเสริมฯ

 ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาหารกลางวัน 

และติดตามการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ท่ีดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ

      60,000

5 พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้

     300,000 กลุ่มนิเทศฯ กิจกรรมท่ี
เสนอขอน้ี

น าไปเสนอ
ของบแลก

เป้าจาก 

สพฐ. ด้วย

ท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ลาย
มือลวย คิดเลขเป็น



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ท่ี 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับ

ศวรรษท่ี 21

ท่ี 3 การพัฒนาผู้เรียนด้านพหุปัญญา

ท่ี 3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 โดยศูนย์ PEER 
Center 5 ศูนย์

ท่ี 3 ส่งเสริมการใช้คลังข้อสอบ PISA เพ่ือการ

เรียนรู้

ท่ี 3 ประกวดครูดีเด่นสะเต็มศึกษาและโครงงาน
สะเต็มศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือชีวิต ต้านโค
วิดด้วยสะเต็ม”

ท่ี 3 ประเมินคุณภาพการศึกษาและการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

ท่ี 3 นิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัด
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ท่ี 3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา ปี 2564

ท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และและสถานศึกษาพอเพียง ปี2564

ท่ี 3 กิจกรรมโครงการจัดท าหลักสูตรการศึกษา

ตามบริบทท้องถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่อาชีพท่ีความย่ังยืน

ท่ี 3 พัฒนาคุณธรรม และค่านิยมหลักคนไทย 12

 ประการ

ท่ี 3 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยากร
ค านวณ

ท่ี 3 พัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

6 พัฒนาเด็กปฐมวัย       50,000 กลุ่มนิเทศฯ

ท่ี 3 พัฒนาของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

ท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก(Active 
learning) ด้านวิทยาการค านวณ ส าหรับ

เด็กปฐมวัย

ท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active 

learning) ด้านทักษะภาษาแบบองค์รวม 
ส าหรับเด็กปฐมวัย

ฯลฯ ตามประเด็นแผนแม่บทย่อยท่ีเก่ียวข้อง

7 นิเทศบูรณ์บูรณาการ (รวม
จัดสรรคร้ังท่ี1ด้วย)

     150,000 กลุ่มนิเทศฯ

ท่ี 3
บูรณาการนิเทศ ติตาม สถานศึกษา

(ศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.สพท.  กต.ปน. ผอ.
กลุ่ม) 150,000    



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

8 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะอาชีพ

60,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

ท่ี 3

เพ่ิมทักษะการเช่ือมโยงการเรียนรู้ด้านอาชีพ

และการมีงานท า โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา

60,000      

9 พัฒนาบุคลากรเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
บริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีเป็นเลิศ

     170,152 กลุ่มพัฒนาครูฯ

ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน 170,152    

10 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กตามนโยบาย

      50,000 กลุ่มนโยบายและ

แผน

ท่ี 4
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก 50,000      

11 พัฒนาการเด็กพิการเรียน
ร่วม

      50,000 กลุ่มนิเทศฯ



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ท่ี 4
การเขียนแผนจัดการเรียนรู้(IEP) ส าหรับ
ครูผู้สอนเด็กพิการเรียนรวม 50,000      

12 สวนพฤกษศาสตร์       40,000 กลุ่มส่งเสริมฯ

ท่ี 5
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนสังกัด สพป.อบ
 2

40,000      

13 ลดขยะเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม
      40,000

กลุ่มส่งเสริมฯ

ท่ี 5 ลดขยะ 40,000      

14 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษาตาม

นโยบายด้านการศึกษา
      54,208

กลุ่มนิเทศฯ

ท่ี 3
เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการจัด

การศึกษา

54,208      



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

15 บริหารจัดการด้านงาน
บริหารงานบุคคล

      41,500 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

ท่ี 6 ประชุมด้านบริหารงานบุคคล สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2

41,500      กลุ่มบริหารงาน

บุคคล

16
พัฒนาระบบงานทะเบียน
นักเรียน

      50,000
กลุ่มส่งเสริมฯ

ท่ี 6
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน

ทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา

50,000      

17 พัฒนาบุคลากรด้านวินัย

ข้าราชการ

      42,300 กลุ่มกฏหมายและ

คดี

ท่ี 6

อบรมสัมนาเครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

42,300      



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

18 พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) สู่ความเป็น

เลิศ

      50,240

กลุ่มนโยบายและ
แผนและICT

ท่ี 6 พัฒนาระบบAmss+++ 50,240      

19 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

(รวมคร้ังท่ี1)
      30,000

กลุ่มอ านวยการ

ท่ี 6 ประชุมผู้บริหารเขตพ้ืนท่ี ผู้บริหาร
สถานศึกษา

30,000      

20 ตรวจสอบภายใน

สถานศึกษาแบบบูรณาการ 

ปีงบประมาณ 2564       40,000

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน

ท่ี 6
ตรวจติดตามการเงิน การบัญชี การพัสดุ 

ประจ าปี 40,000      

21

ขับเคล่ือนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ
      34,000

กลุ่มนโยบายและ
แผน

ท่ี 6
 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผล
การด าเนินงาน

34,000      



ท่ี ช่ือโครงการ(ปรับแก้ไขได้)

 

งบประมาณ
ท้ังส้ิน

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติท่ี

ช่ือกิจกรรม

 

งบประมาณ
รายกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

22 ประชุม ก.ต.ป.น       44,000 กลุ่มนิเทศฯ

ท่ี 6 ประชุม กต.ปน. จ านวน 4 คร้ัง 44,000      

  1,712,150



แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรและงบดำเนินงานเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม2563) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ท่ี รายการ อัตรา งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. พนักงานราชการ 141 9,549,400  

2. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท 69 2,111,400  

3. ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท 148 2,664,000 ไม่มีประกันสังคม 

4. ครูรายเดือนแก้ไปปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต ค่าจ้าง 15,000 บาท 

41 1,254,600  

5. บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (พนง.พิมพ์ดีด, 
พนง.รกัษาความปลอดภัย,พนง.ทำความสะอาด) 
ค่าจ้าง 9,000 บาท 

4 73,440  

6. นักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท 82 1,505,520  

 


