คํานํา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจํ าปี งบประมาณ 2562
งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน ( Performance Based Budgeting : PBB )
การใช้งบประมาณปี 2561 ของโรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม
การจั ดทํ าได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรในโรงเรี ยน ตั วแทนผู ้ ปกครองนักเรี ยน
และผู ้ แทนอง
การจั ดทํ าได้นําผลการวิเคราะห์สภาพของโรงเรี ยน วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ เป้ าประสงค์ มาร่ วม
กันวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด สู่ มาตรฐานคุณภาพ
ตามเจตนารมณ์ ของ พระราชบั ญญั ตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
2 ) พ.ศ.
2545
ขอขอบคุ ณทุ กท่านทุ กฝ่ ายทีเกี ยวข้ อง ที ให้การสนับสนุ นและมีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ ง
แผนปฏิบ ั ติการ
ของโรงเรี ยนและส่ งผลโดยรวมต่อการศึกษาชองชาติต่อไป

(นายอุท ั ย บั วแสงเจริ ญ)
ผู ้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม

(นายบุญมา โสกาว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน
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1.2 ข้ อมูลทัวไป
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