แผนการใชจา ยงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประมาณการงบประมาณที่ไดรับ
ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประมาณ
การงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดําเนินการบริหาร
จัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,000,000 บาท
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดดําเนินการจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก งานและพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1 ดังนี้
1. งบบริหารสํานักงาน(งบประจํา)
จํานวน 3,000,000 บาท
2. งบตามภารกิจกลุม
จํานวน 285,365 บาท
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จํานวน 1,141,826 บาท
4. งบสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวนตามนโยบาย
จํานวน 572,809 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 5,000,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณงบบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
รายการ
1 คาตอบแทน อาหารทําการนอกเวลา
2 คาใชสอย
2.1 คาใชจายในการประชุมภายในสํานักงาน
2.2 คาเบี้ยประกันรถยนตสํานักงาน
2.3 คากําจัดขยะมูลฝอย
2.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.5 คาจางถายเอกสาร
2.6 คาซอมแซมครุภัณฑ
2.7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
2.8 คาซอมแซมยานพาหนะ
3 คาวัสดุ
3.1 คาวัสดุสํานักงาน
3.2 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
4 คาสาธารณูปโภค
4.1 คาไฟฟา
4.2 คาประปา
4.3 คาโทรศัพท
4.4 คาไปรษณีย

งบประมาณ
190,000
1,006,000
30,000
10,000
6,000
370,000
160,000
100,000
80,000
250,000
580,000
300,000
280,000
1,224,000
900,000
60,000
80,000
94,000

ไตรมาสที่ 1
253,500
15,000
1,500
82,000
40,000
25,000
20,000
70,000
165,000
75,000
90,000
381,500
300,000
15,000
20,000
24,000

แผนการใชจายรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
251,500
251,500
5,000
5,000
1,500
100,000
40,000
25,000
20,000
60,000
145,000
75,000
70,000
331,500
250,000
15,000
20,000
24,000

1,500
100,000
40,000
25,000
20,000
60,000
135,000
75,000
60,000
330,500
250,000
15,000
20,000
23,000

หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 4
190,000 ถัวจายทุกรายการ
249,500
5,000
10,000
1,500
88,000
40,000
25,000
20,000
60,000
135,000
75,000
60,000
180,500
100,000
15,000
20,000
23,000

รายการ

งบประมาณ

แผนการใชจายรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
22,500
22,500
728,000
717,000
152,650
33,650

4.5 คาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
รวมงบบริหารสํานักงาน(งานประจํา)
งบตามภารกิจกลุม

90,000
3,000,000
285,365

ไตรมาสที่ 1
22,500
800,000
99,065

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,141,826

494,515

189,081

380,530

77,700

572,809

106,420

122,444

100,000

243,945

5,000,000

1,500,000

1,192,175

1,231,180

1,076,645

งบสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวนตามนโยบาย
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 4
22,500
755,000
-

หมายเหตุ

สรุปงบหนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบประมาณจําแนกตามประเด็นกลยุทธ
ที่
โครงการ
ประเด็นกลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยแกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาและเยาวชน

งบประมาณ
17,455
48,600

รวมงบประมาณกลยุทธที่ 1
66,055
ประเด็นกลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
1 โครงการการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
426,880
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 2
426,880
ประเด็นกลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1 โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการ
173,210
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1
2 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่สอดคลอง
155,400
กับศตวรรษที่ 21
3 โครงการวิจัย
29,920

กลุม/ผูรับผิดชอบ

อํานวยการ/
น.ส.วิลาสินี พรหมเจียม
สงเสริมการจัดการศึกษา/
นายจรินทร ขวัญนุย
(2 โครงการ)
สงเสริมการจัดการศึกษา/
นางน้ําฝน ชุดแดง
(1 โครงการ)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/
น.ส.เรวดี เสนแกว และคณะ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
น.ส.นะดา ศศิรพา
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
น.ส.พรรณพิทชญาภรย ขุนจันทร
4 โครงการการพัฒนาหลักสูตร
128,800
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
น.ส.พรรณพิทชญาภรย ขุนจันทร
และคณะ
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 3
487,330
(4 โครงการ)
ประเด็นกลยุทธที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
1 โครงการสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
44,9๐๐
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
(Digital Technology)
นายนิอับดุลรอมัน มุหะ
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 4
44,9๐๐
(1 โครงการ)
ประเด็นกลยุทธที่ 5 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1 โครงการการสรางวินัยและจิตสํานึกในการจัดการพลังงาน และ
27,556
อํานวยการ/
การคัดแยกขยะ
น.ส.โนรี อีซอ
2 โครงการประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะที่เปนมิตร
32,800
สงเสริมการจัดการศึกษา/
กับสิ่งแวดลอม ประจําป 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
น.ส.กชสม มณีมาศ
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 5
60,356
(2 โครงการ)
ประเด็นกลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
1 โครงการประชุมกลุมเครือขายโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
6,125
อํานวยการ/
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นางวาสนา สุขอุดม
2 โครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม
19,400
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
น.ส.สมฤดี อยูดี
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและกระบวนการ
30,780
บริหารงานการเงินและสินทรัพย/
การควบคุมพัสดุ และการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน
นางอุบลรัตน สนิท
รวมงบประมาณกลยุทธที่ 6
56,305
(3 โครงการ)
รวมงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1,141,826 (13 โครงการ)

สรุปงบหนาโครงการตามภารกิจกลุม/งบประมาณ
ที่
โครงการ
มาตรฐาน งบประมาณ
กลุม/ผูรับผิดชอบ
สพท.
1 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานการ
มาตรฐานที่ 1 28,625 นโยบายและแผน/
น.ส.นภาพร ไชยณรงค และ
จัดทําแผน การติดตาม ประเมิน และ
ตัวบงชี้ที่ 1
คณะ
รายงานผลการดําเนินงาน
2 โครงการพัฒนาระบบนิเทศเพื่อยกระดับ
มาตรฐานที่ 1 ๓๒,๖๐๐ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
น.ส.สมฤดี อยูดี
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 3
ปงบประมาณ 2563
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูล มาตรฐานที่ 2 25,100 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย/
ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิ
ตัวบงชี้ที่ 2
นางอุบลรัตน สนิท
ประโยชนตางๆ กรณีเกษียณอายุราชการ
4 โครงการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และ มาตรฐานที่ 2 10,600 หนวยตรวจสอบภายใน/
นางวาสนา เทพโซะ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 2
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร มาตรฐานที่ 2 31,750 บริหารงานบุคคล/
น.ส.ทองกร เตชปญโย และ
งานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 3
6

โครงการยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

7

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรใน มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และ
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 4
โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด
มาตรฐานที่ 3
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวป
ตัวบงชี้ที่ 4
การศึกษา 2563
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีขอมูล
มาตรฐานที่ 2
สารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 4

8
9

มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 3

รวมงบประมาณโครงการตามภารกิจกลุม

8,550
102,050

คณะ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/
น.ส.เรวดี เสนแกว และคณะ
อํานวยการ/
นางณิชกมล คุมครอง และ

คณะ
7,400

สงเสริมการจัดการศึกษา/
น.ส.รอบียะห มะอับดง

38,690

สงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร/
นายวุฒิ ศรีสุวรรณวิเชียร
และคณะ
(9 โครงการ)

285,365

แนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ
1. งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใชบริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนโยบายและแผน
จัดทําแผนการใชจายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดสรรงบประมาณใหผู รับผิ ดชอบระดั บสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนิน การตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้
1.1 งบบริหารสํานักงาน (งบงานประจํา) ใชสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน
มอบใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใหเกิดประสิทธิภาพไดมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 งบตามภารกิจกลุม ใชสําหรับการดําเนินงานตามภารกิจ ผูรับผิดชอบในระดับสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษา ดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การประจํ าป เพื่ อให การดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาบรรลุตามภารกิจและเปาหมายที่กําหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใชสําหรับบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ตัวชี้วัดและเปาหมายคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน ตอผูเรียนสูงสุดสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 และถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงิน
และการคลัง
1.4 งบสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวน ใชสําหรับบริหารจัดการ โครงการ กิจกรรม
ตามนโยบายเรงดวนที่เกิดขึ้นซึ่งไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป โดยผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการเพื่อตอบสนองนโยบายเรงดวน ตัวชี้วัดและเปาหมายคํานึงถึงความคุมคา
คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชน ตอผูเรียนสูงสุดสอดคลองกับยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และถูกตองตามวัตถุประสงค
ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง
2. งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรใหตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและเปาหมาย
ความสําเร็จที่ชัดเจนตามยุทธศาสตรจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม กําหนดเปาหมายตามกรอบงาน
พรอมขับเคลื่อนสูความสําเร็จตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ สําหรับบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต หรือตามวัตถุประสงคอื่นของการจัดสรรงบประมาณ
ในแตละรายการใหบริหารจัดการใหสอดคลองกับเงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใชจาย
งบประมาณที่หนวยงานเจาของงบประมาณกําหนดตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
การบริหารโครงการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนั้นเพื่อใหแผนสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศึกษา จึงกําหนดการบริหารโครงการ ดังนี้

1. ใหผูรับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
2. ใหผูรับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานแตละกิจกรรม
ของโครงการ ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กอนดําเนินโครงการ
3. กรณีที่กลุม/หนวยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักตางๆ ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่น ใหดําเนินการกิจกรรมเฉพาะโดยตรง และหากซ้ําซอนกับกิจกรรมของ
โครงการที่ไดรับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักตาง ๆ ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่นในการดําเนินกิจกรรมของโครงการแทน
4. การจัดทําโครงการทุกโครงการ เมื่อไดรับอนุมัติโครงการแลว ใหจัดทําสําเนาโครงการแจง
กลุมนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด
การติดตามและรายงานผล
เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานที่เกี่ยวของ และการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ สงกลุมนโยบายและแผนเพื่อสรุปเสนอ
ผูบริหารสํานักงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ภายในวันที่ 15 ของเดือน)
2. เมื่ อดํ าเนิ นงานตามโครงการเสร็ จเรี ยบร อยแล ว ให เสนอเอกสารรายงานผลโครงการทุ ก
โครงการตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใน 7 วัน และจัดทําสําเนาเอกสารรายงานโครงการใหกลุมนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด เพื่อนําผลการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ สรุปรายงานผล เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
3. รายผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ ตามแบบติดตามของแตละ
หนวยงานตามระยะเวลาที่หนวยงานกําหนด
มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กําหนดมาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชจายงบประมาณ
ภาครัฐ รวมถึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะผลักดันการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนี้
1. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการและเบิกจายงบประมาณ ตามปฏิทินการดําเนินงาน
โดยเครงครัด
2. การเบิกจายเงินงบประมาณทุกรายการใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ยกเว นกรณี ที่ได รับ จัดสรรงบประมาณภายหลังใหเรงดําเนินการและเบิกจายใหแ ลว เสร็จ ภายในวัน ที่ 15
กันยายน 2563
3. กําหนดจัดประชุมเพื่อติดตามผลการใชจายงบประมาณ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณเพื่อนํามาปรับแผนการใชจายงบประมาณ ใหสอดคลองกับความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัด
การใชจายงบประมาณและดําเนินการบริหารงบประมาณเหลือจาย ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
งบประมาณ
ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัด
การใชจายงบประมาณและดําเนินการบริหารงบประมาณเหลือจาย ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
งบประมาณ
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. ประชุมชี้แจงสื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา
และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานและผูสนับสนุน
พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม
และจัดทําแผนปฏิบัติการใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนา การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสู
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปจจัยความสําเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองคกรทีม่ ุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อ
ตอการพัฒนา ความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวใน
จุดเนนการพัฒนา
2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาปฏิบัติงานอยางเปนระบบและ
ใชวงจรการพัฒนา PDCA อยางตอเนื่อง
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
ระดับสถานศึกษา

1. ใหสถานศึกษาทุกโรงจัดทําแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เปนไปไดเพื่อตอบสนองกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําสู
การปฏิบัติตลอดป ทุกสิ้นปการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใชแผนทุกสิ้นปการศึกษา
2. ใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ/จุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางงานที่เปน Best Practice อยางนอย 1 เรื่อง พรอมระบุเปาหมายแนวทาง
การดํ าเนิ นงานพรอมรายงานผลผลิต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และจัดเตรียมขอมู ลผลการดํ าเนิ นงาน
สําหรับรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชงบประมาณของสถานศึกษาหรือที่ไดรับจัดสรร
จากหนวยงานตนสังกัดหรือจากหนวยงานภายนอกเปนปจจัยขับเคลื่อน
3. การบริหารงบประมาณ กิจกรรม งานโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตองดําเนินการ
และเบิกจายเงินใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ยกเวนกรณีที่ไดรับจัดสรรงบประมาณภายหลัง
ใหเรงดําเนินการและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
4. สําหรับงบลงทุน ใหดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล

