แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ประมาณการงบประมาณทีไ่ ดรบั
ในปงบประมาณ 2564 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 านั ก งานและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นราธิวาส เขต 1 ดังนี้
1. งบบริหารสํานักงาน(งบงานประจํา)
จํานวน 3,031,000 บาท
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม
จํานวน 1,869,000 บาท
3. งบสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวนตามนโยบาย
จํานวน 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 5,000,000 บาท

แผนการใชจายงบประมาณงบบริหารสํานักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
รายการ

งบประมาณ

1. คาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. คาใชสอย
2.1 คาใชจายในการประชุมภายในสํานักงาน
2.2 คาใชจายในการจัดงาน/พิธีตางๆ
2.3 คาเบี้ยประกันรถยนตสํานักงาน
2.4 คากําจัดขยะมูลฝอย
2.5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.6 คาจางถายเอกสาร
2.7 คาซอมแซมครุภัณฑ
2.8 คาซอมแซมสิ่งกอสราง
2.9 คาซอมแซมยานพาหนะ
3. คาวัสดุ
3.1 คาวัสดุสํานักงาน
3.2 คาวัสดุเชื้อเพลิง
4. คาสาธารณูปโภค
4.1 คาไฟฟา
4.2 คาประปา
4.3 คาโทรศัพท
4.4 คาไปรษณีย
4.5 คาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
รวมงบบริหารสํานักงาน (งบงานประจํา)
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม
งบสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวนตามนโยบาย
รวมทั้งสิ้น

90,000
90,000
1,305,000
208,000
171,000
110,000
6,000
300,000
150,000
150,000
60,000
150,000
600,000
350,000
250,000
1,036,000
840,000
30,000
72,000
84,000
10,000
3,031,000
1,869,000
100,000
5,000,000

ไตรมาสที่ 1
22,500
22,500
331,500
50,000
50,000
1,500
50,000
70,000
20,000
20,000
70,000
110,000
50,000
60,000
260,700
210,000
7,500
18,000
21,000
4,200
724,700
760,400
1,485,100

แผนการใชจายรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
22,500
331,500 267,500
374,500
50,000
50,000
58,000
100,000
21,000
110,000
1,500
1,500
1,500
80,000
85,000
85,000
30,000
25,000
25,000
30,000
40,000
60,000
10,000
20,000
10,000
30,000
25,000
25,000
130,000 160,000
200,000
70,000 100,000
130,000
60,000
60,000
70,000
256,500 262,300
256,500
210,000 210,000
210,000
7,500
7,500
7,500
18,000
18,000
18,000
21,000
21,000
21,000
5,800
740,500 712,300
853,500
326,880 388,470 393,250
50,000
50,000
1,117,380 1,150,770 1,246,750

สรุปงบหนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งบประมาณจําแนกตามประเด็นกลยุทธ
ที่
โครงการ
1 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
4 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูโ รงเรียนคุณภาพ
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิง
คํานวณโดยใชเกมเปนฐาน (GAME – BASE
LEARNING : GBL)
6 โครงการการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปน
ฐาน (Project-Based Learning : PBL)
7 โครงการการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
8 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
9 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดําริและโรงเรียนราชประชานุเคราะหฯ
10 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติและสรางขวัญ
กําลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 โครงการสรางการรับรูสื่อสารการประชาสัมพันธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งบประมาณ
กลุม/ผูรบั ผิดชอบ
180,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางสาวสมฤดี อยูดี
300,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางศิรประภา เซงเถียร
190,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางสาวสุดา แมเราะ
70,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางสาวดรุณี จันทรแกว
90,000 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางสาวรอซีดะ เฮ็ง
30,000

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ/
นางสาวนะดา ศศิรพา
45,000 สงเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวรอบียะห มะอับดง
350,000 สงเสริมการจัดการศึกษา/
นางน้ําฝน ชุดแดง
44,000 สงเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวกัญญาภัทร ศรีชวย
450,000 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/นางสาวเรวดี เสนแกว
120,000 สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร/
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ
1,869,000 (11 โครงการ)

แนวทางการดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ

1. งบประมาณที่ สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรใหสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาใชบริหารงานและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนโยบายและแผน
จัดทําแผนการใชจายงบประมาณบริหารจัดการสํานักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
และจัดสรรงบประมาณใหผูรับผิดชอบระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ดังนี้
1.1 งบบริหารสํานักงาน (งบงานประจํา) ใชสําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน
มอบใหกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ดําเนินการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใหเกิดประสิทธิภาพไดมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุม ใชสําหรับดําเนินงานตามภารกิจและบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และตามบริบท
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการ
เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดและเปาหมาย คํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด
สอดคลองกับยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานราธิ วาส เขต 1 และถู กต องตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องงบประมาณและระเบี ยบวิ ธี การบริ ห าร
งบประมาณการเงินและการคลัง
1.3 งบสํารองจายในรายการที่จําเปนเรงดวน ใชสําหรับบริหารจัดการ โครงการ กิจกรรม
ตามนโยบายเร งด วนที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งไม ได กํ าหนดไวในแผนปฏิ บั ติ การประจํ าป โดยผู รับผิ ดชอบระดั บเขตพื้ นที่
การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการเพื่อตอบสนองนโยบายเรงดวน ตัวชี้วัดและเปาหมายคํานึงถึงความ
คุ ม ค า คุ ม ทุ น ประหยั ด และเกิ ดประโยชน ต อผู เรียนสู งสุ ดสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร จุ ดเน นของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และถูกตองตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง
2. งบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรใหตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและเปาหมาย
ความสําเร็จที่ชัดเจนตามยุทธศาสตรจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม กําหนดเปาหมายตามกรอบงาน
พรอมขับเคลื่อนสูความสําเร็จตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
3. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ สําหรับบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต หรือตามวัตถุประสงคอื่นของการจัดสรรงบประมาณ
ในแตละรายการใหบริหารจัดการใหสอดคลองกับเงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใชจายงบประมาณ
ที่หนวยงานเจาของงบประมาณกําหนดตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
4. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เพิ่มเติมจาก
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เปนผูบริหารงบประมาณดังกลาว
5. งบประมาณเหลือจายจากการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรใหตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เปนผูบริหารจัดการ
งบประมาณเหลือจายดังกลาว

การบริหารโครงการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนั้น เพื่อใหแผนสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการศึกษา จึงกําหนดการบริหารโครงการ ดังนี้
1. การเสนอขออนุมัติโครงการ ใหผูรับผิดชอบโครงการเสนอโครงการผานผูอํานวยการกลุม ผานกลุม
นโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และเสนอผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุมงานนั้น กอนเสนอขออนุมัติตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
2. การเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมและใชจายงบประมาณ ใหผูรับผิดชอบโครงการเสนอผาน
ผูอํานวยการกลุม ผานกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และเสนอผานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุมงานนั้น กอนเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
3. กรณีที่กลุม/หนวยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักตางๆ ในสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่น ใหดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
และหากซ้ําซอนกับกิจกรรมของโครงการที่ไดรับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหใชงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจากสํานักตางๆ ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานอื่นในการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการแทน
4. การจัดทําโครงการทุกโครงการ เมื่อไดรับอนุมัติโครงการแลว ใหจัดทําสําเนาโครงการสงกลุม
นโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด

การติดตามและรายงานผล

เพื่ อ สนองนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หนวยงานที่เกี่ยวของ และการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ขอใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโครงการ เมื่อดําเนินงานกิจกรรมแตละกิจกรรมเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม ภายใน 7 วันทําการหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมนั้น เสนอผานผูอํานวยการกลุม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และจัดทําสําเนาเอกสารรายงานผล
กิจกรรม พรอมภาพถายสงใหกลุมนโยบายและแผน จํานวน 1 ชุด เพื่อนําผลการดําเนินงานกิจกรรม รายงาน
ทางระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) และสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ ตามแบบติดตามของแตละ
หนวยงานตามระยะเวลาที่หนวยงานกําหนด

มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กําหนดมาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ รวมถึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะผลักดันการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตางๆ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดังนี้

โดยเครงครัด

1. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการและเบิกจายงบประมาณ ตามปฏิทินการดําเนินงาน

2. การเบิกจายเงินงบประมาณทุกรายการใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ยกเวนกรณี ที่ ได รับ จัดสรรงบประมาณภายหลังให เรงดําเนิน การและเบิ กจายให แลวเสร็จภายในวันที่ 15
กันยายน 2564
3. กําหนดจัดประชุมเพื่อติดตามผลการใชจายงบประมาณ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณเพื่อนํามาปรับแผนการใชจายงบประมาณ ใหสอดคลองกับความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัด
การใชจา ยงบประมาณและดําเนินการบริหารงบประมาณเหลือจาย ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงบประมาณ
ระยะที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและเรงรัด
การใชจา ยงบประมาณและดําเนินการบริหารงบประมาณเหลือจาย ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงบประมาณ

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ

1. ประชุมชี้แจงสื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และ
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานและผูสนับสนุน
พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม
และจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย
ติดตามความกาวหนา การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสู
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปจจัยความสําเร็จ

1. ปรับวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอ
การพัฒนา ความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในจุดเนน
การพัฒนา
2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนา ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และ
ใชวงจรการพัฒนา PDCA อยางตอเนื่อง
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล

ระดับสถานศึกษา

1. ใหสถานศึกษาทุกโรงจัดทําแผนหรือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เปนไปไดเพื่อตอบสนองกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําสูการปฏิบัติ
ตลอดป ทุกสิ้นปการศึกษา ตลอดจนถึงการรายงานผลการใชแผนทุกสิ้นปการศึกษา

2. ใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการ/จุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรางงานที่เปน Best Practice อยางนอย 1 เรื่อง พรอมระบุเปาหมาย แนวทาง
การดําเนินงานพรอมรายงานผลผลิต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และจัดเตรียมขอมูลผลการดําเนินงาน
สําหรับรายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชงบประมาณของสถานศึกษาหรือที่ไดรับจัดสรร
จากหนวยงานตนสังกัดหรือจากหนวยงานภายนอกเปนปจจัยขับเคลื่อน
3. การบริหารงบประมาณ กิจกรรม โครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตองดําเนินการและ
เบิกจายเงินใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ยกเวนกรณีที่ไดรับจัดสรรงบประมาณภายหลัง
ใหเรงดําเนินการและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
4. สําหรับงบลงทุน ใหดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล

