


นวทางการบริหารจัดการงบประมาณละผนงานครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ 

--------------------------------------- 

 จากสภาพปัญหาการบริหารงบประมาณ ผนงานครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑๒๏ ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๎ ทีไผานมา จึงน าปัญหามาวางผน 
บริหารจัดการงบประมาณ การด านินงานครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐   
ดยมีรายละอียดพอสรุปเดຌดังนีๅ 
 ํ. งบประมาณทีไส านักงานขตพืๅนทีไเดຌรับจัดสรรจาก สพฐ. จะบริหารงบประมาณ ตามล าดับดังนีๅ 
  ํ.ํ จัดสรร฿หຌงบประจ า ดยค านวณจากยอดการ฿ชຌงินปีทีไผานมา  
  ํ.๎ จัดสรรงบประมาณส ารองเวຌส าหรับกรณีมีรืไองจ าป็น หรือรงดวนทีไตຌอง฿ชຌงบประมาณ
฿นการด านินงานของขตพืๅนทีไ  หรือขับคลืไอนตามนยบาย   
  ํ.๏ จัดสรร฿หຌครงการ/กิจกรรม ทีไตຌองด านินการจัดท าทุกป ี ชน งานวันครู ,               
งานกษียณอายุราชการ ิสริมสรຌางประสิทธิภาพี, ประชุมผูຌบริหารประจ าดือน  ป็นตຌน 
  ํ.๐ จัดสรร฿หຌครือขายการศึกษา พืไอยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา฿นครือขาย 
  ํ.๑ จัดสรร฿หຌทุกกลุมทีไสนอครงการ/กิจกรรม ตามจุดนຌนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละนยบาย ฿หຌครบตามตัวชีๅวัด/นยบาย
รงดวน ดยการพิจารณาจัดสรรจะค านึงถึงความคุຌมคาของผลทีไเดຌรับ ฿ชຌงบประมาณตามมาตรการประหยัด 
ความหมาะสมหรือความจ าป็น ฿นหมวดคาตอบทน฿ชຌสอยละวัสดุ ชน คา฿ชຌจาย฿นการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา การตกตงสถานทีไ คาวัสดุ คาตอบทน คาทีไพัก ยานพาหนะ ละคาจຌางทีไจ าป็น ป็นตຌน 
นืไองจากคาดวางบประมาณทีไจะเดຌรับจัดสรรจากส านักคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน จะถูกปรับลดลง
จากปีทีไผานมา 
  ํ.๒ ครงการ/กิจกรรมทีไเมป็นเปตามขຌอ ํ.๎ – ํ.๑ หากมีผูຌสนอครงการ/กิจกรรม สง
กลุมนยบายละผน จะน ามาจัดรียงตามจุดนຌนละความส าคัญพืไอบรรจุ฿นผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ หากส านักงานขตพืๅนทีไเดຌรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พิไมติม จะพิจารณาจัดสรรงินตามความส าคัญละจ าป็น฿หຌตอเป 
 ๎. นวทางการปฏิบัติสนอขออนุมัติครงการละ฿ชຌงินงบประมาณ 

  ๎.ํ ฿หຌผูຌรับผิดชอบครงการทีไสนอครงการละถูกบรรจุอยู฿นผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ตามขຌอ ํ.๎ – ํ.๑ สนอครงการทีไถูกตຌองตามรูปบบทีไก าหนดพืไอขออนุมัติ
งบประมาณ ดย฿หຌสงกลุมนยบายละผน ทัๅงนีๅ จะตຌองสนอตามล าดับขัๅนตอนละผูຌบังคับบัญชาตามล าดับ
ชัๅนพิจารณาอนุมัติ  
  ๎.๎ มืไอผูຌบังคับบัญชา ิผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาี อนุมัติครงการลຌว  
กลุมนยบายละผน จะจຌง฿หຌผูຌรับผิดชอบครงการ ละกลุมบริหารงานการงินละสินทรัพย์ทราบตอเป 
ทัๅงนีๅ จะด านินการจัดท าครงการเดຌกใตอมืไอเดຌรับการจຌงอนุมัติงินงวดจากกลุมบริหารงานการงินละ
สินทรัพย์ลຌว 
  ๎.๏ กรณีผูຌรับผิดชอบครงการสนอครงการเมป็นเปตามล าดับขัๅนตอน ชน เมสนอผาน
กลุมนยบายละผน ละผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน  ดยน าเป฿หຌผูຌบังคับบัญชาอนุมัติครงการลย  ถຌาหาก 
ผูຌบังคับบัญชาอนุมัติครงการดังกลาว฿หຌลຌว  เมตຌองน ายຌอนกลับมา฿หຌกลุมนยบายละผนสนอตามล าดับ 

/ขัๅนตอน... 
 



-๎- 

 

ขัๅนตอนอีก  ซึไงกลุมนยบายละผนจะเมรับผิดชอบการจัดสรรงินงบประมาณของครงการนัๅน โ นืไองจาก 
จะเมสามารถบริหารจัดการหรือคุมการ฿ชຌจายงินงบประมาณ฿หຌป็นระบบเดຌ กอ฿หຌกิดปัญหาตามมา 
  ๎.๐ ครงการ/กิจกรรมทีไเดຌรับอนุมัติลຌว สวนมากจะระบุระยะวลาด านินการระหวาง 
ดือนตุลาคม – กันยายนของปีถัดเป  สงผล฿หຌเมสามารถติดตามหรือรงรัดการ฿ชຌจายงินงบประมาณเดຌทัน
ตามก าหนดวลา ดังนัๅน ขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบครงการขียนระบุหรือก าหนดระยะวลาของการด านินครงการ 
เวຌ฿นรายละอียดของกิจกรรม฿หຌชัดจน ชน กิจกรรมทีไ ํ จัดท าดือน ธันวาคม ๎๑๒๏ ป็นตຌน ละ 

฿หຌผูຌรับผิดชอบทุกครงการรายงานผลความกຌาวหนຌาของครงการตามเตรมาส พืไอกลุมนยบายละผน
จะเดຌทราบละปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรีทีไก าหนด ซึไงบางครงการอาจมีการปรับ พิไม - ลด 
งบประมาณจะสามารถควบคุมงินงบประมาณเดຌวามีจ านวนงินทาเร พืไอน าเปพิจารณาอนุมัติ฿หຌกับครงการ
ทีไมีความจ าป็นหรือรงดวนทีไตຌองท าตอเปเดຌ หรือชะลอเวຌกอนกรณีเมมีงินงบประมาณ 
  ๎.๑ งบประมาณทีไเดຌรับจากส านักตาง โ ฿นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบจัดท าครงการสนอขออนุมัติตามล าดับขัๅนตอนดຌวย  พืไอคุมงินงบประมาณ รองรับการ฿ชຌ
จายงินงบประมาณหรือ฿ชຌจายงินเมป็นเปตามวัตถุประสงค์หรือนวทางทีไก าหนดของงบประมาณนัๅน โ 
นืไองจากมีการติดตามการ฿ชຌจายงบประมาณของส านักติดตามฯ หรือ ส านักงานตรวจงินผนดิน  ดยสนอ
ผานกลุมนยบายละผน 
  ๎.๒ มืไอเดຌรับอนุมัติครงการ/กิจกรรม฿หຌด านินการเดຌลຌวนัๅน ตอมาภายหลังเมสามารถ
ด านินการเดຌนืไองจากมีปัญหาอุปสรรค หรือมีความจ าป็นตຌองปรับปลีไยน กຌเขรายละอียดของกิจกรรม 
ป้าหมาย วัตถุประสงค์ ละงบประมาณเมพียงพอ ป็นตຌน ขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบท าบันทึกชีๅจงหตุผล      
ความจ าป็นละรายละอียดสนอขออนุมัติผูຌบังคับบัญชาตามล าดับ ดยสนอผานกลุมนยบายละผน 
ป็นรายกรณีเป ทัๅงนีๅ ผูຌรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม จะด านินการกຌเขปลีไยนปลงองลຌวน าเปขอบิกงิน
มิเดຌ 
  ๎.๓ จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจะตຌองจัดท าครงการ/กิจกรรม ด านินการละบิกจาย 

งินงบประมาณ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวันทีไ ํ๑ สิงหาคมของทุกปี ยกวຌนเดຌรับการจัดสรรงบประมาณมา
ภายหลังวันทีไ ํ๑ สิงหาคม ของทุกปี ฿หຌรงด านินการละบิกจาย฿หຌลຌวสรใจ ภาย฿นวันทีไ ํ๑ กันยายน 
ของทุกป ี
  ๎.๔ ครงการ/กิจกรรม฿ดโ ทีไเดຌรับการอนุมัติ฿หຌด านินการดย฿ชຌงินงบพัฒนาของส านักงาน
ขตพืๅนทีไเปลຌว ตอมาภายหลังเดຌรับงบประมาณจากส านักตาง โ ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขัๅนพืๅนฐาน ฿หຌผูຌรับผิดชอบครงการคืนงินงบประมาณ฿หຌกับส านักงานขตพืๅนทีไกอนตามจ านวนงินทีไเดຌรับ
อนุมัติ฿นครงการ  ซึไงจะน าเป฿ชຌพืไอจัดท าครงการ/กิจรรม฿หมดยเมขออนุมัติเมเดຌ  หากประสงค์จะน า
งบประมาณเป฿ชຌหรือจัดท าครงการ฿หม฿หຌผูຌรับผิดชอบท าบันทึกชีๅจงรายละอียดสนอขออนุมัติ
ผูຌบังคับบัญชาตามล าดับ ดยสนอผานกลุมนยบายละผน ป็นรายกรณีเป 
  ๎.๕ ผูຌรับผิดชอบครงการ/กิจกรรม ทุกคนจะตຌองจัดท ารายงานครงการ/กิจกรรม  
ตามบบฟอร์มทีไก าหนด ละสนอผูຌบังคับบัญชาตามล าดับชัๅน ภาย฿น ํ๑ วัน หลังจากสิๅนสรใจ
ครงการ/กิจกรรม ิกรณีมีหลายกิจกรรม฿นครงการ กิจกรรม฿ดด านินการลຌว ฿หຌจัดท ารายงานป็นกิจกรรม 
สงกอน เมตຌองรอ฿หຌครบทุกกิจกรรมี ดยสง฿หຌกลุมนยบายละผน จ านวน  ๎  ลม พืไอกใบรวบรวมเวຌป็น
ขຌอมูล฿นการรายงานการติดตามของ สตผ./สพฐ. นืไองจากทีไผานมาหลายครงการเมสงสรุปรายงานผล ท า฿หຌ      
เมสามารถน ามา฿ชຌรายงาน฿นตัวชีๅวัดเดຌ บางครงการมีการติดตาม ทวงถาม หลายครัๅง หากมีความจ าป็น 
………                    /เมสามารถ... 
 



-๏- 

 

เมสามารถสงรายงานครงการเดຌตามก าหนด ฿หຌท าบันทึกชีๅจงหตุผลความจ าป็นสนอผานผูຌบังคับบัญชา
ตามล าดับละสงกลุมนยบายละผน 

  ๎.ํ์ ครงการทีไเดຌรับการอนุมัติ฿หຌบรรจุ฿นผนปฏิบัติการประจ าปีลຌว ฿หຌผูຌรับผิดชอบ
ครงการกຌเขละด านินการตามรูปบบการขียนครงการตามนวทางการรายงาน฿นระบบติดตาม ละ
ประมินผลหงชาติ ิeMENSCRี ฿หຌลຌวสรใจ สงครงการทีไถูกตຌอง฿หຌกลุมนยบายละผน พืไอบรรจุ฿น
ผนปฏิบัติการประจ าปีตอเป ดยจะรียงล าดับครงการตามยุทธศาสตร์ 
 

  ......................................................................... 



บันทึกขຌอความ 

สวนราชการ   ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต ๒   กลุ่มนยบายละผน   

ที่ ...................……………………………..………………….. วันที ่ 2  สิงหาคม  โ56ไ 

เร่ือง การรายงานผลการด านินครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

 

เรียน  รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โุ ผูຌอ านวยการกลุม/หนวยุ    
         ศึกษานิทศก์ ละบุคลากรส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 ตามทีไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต 2 เดຌอนุมัติงินงบประมาณ
ส าหรับการด านินงานครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ ดยก าหนดวา มืไอด านินการ
ครงการ/กิจกรรมสรใจสิๅนลຌว ฿หຌสงรายงานผลการด านินครงการ/กิจกรรม จ านวน โ ลม ภาย฿น แ5 วัน
หลังสรใจสิๅนการด านินครงการ ละสงกลุมนยบายละผน นัๅน 

  ฿นการนีๅ การด านินครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ ทัๅงทีไเดຌรับ
งบประมาณจากงบพัฒนาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ ละงบประมาณทีไเดຌรับ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน บางครงการเดຌด านินการสรใจสิๅนลຌว จึงขอ฿หຌผูຌรับผิดชอบ
ครงการฯ สงรายงานผลการด านินครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ  พืไอ฿หຌการรายงานติดตาม 
ละประมินผลป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ 

      จึงรียนมาพืไอทราบละด านินการ 
 

   

                       ินายจรัญ  หวานค าี 
                       ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

 



สรุปการรายงานผลการด านินครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ิครงการปฏิบัติตามผนปฏิบัติการประจ าปีี  
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาระยอง ขต โ 

ิรอบ 6 ดือนรก ขຌอมูล ณ วันทีไ แโ พฤษภาคม โ564ี 
 

ทีไ ชืไอครงการ ไดຌรับจัดสรร 
การรายงานผล 

ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 
รายงานลຌว 

อยูระหวาง
ด านินการ 

แ พัฒนาผูຌบริหารสถานศึกษา฿นสังกัด สพป.
ระยอง ขต โ 

็6ุ็เเ   
 

ต.ค. 6ใ  
–  

ก.ย. 6ไ 

น.ส.พินิตา 
อีๆยบกงเชย 

โ สรมิสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌ
ขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพป.ระยอง ขต โ 

แไโุไใเ   
 

ไ-6 พ.ย. 6ไ น.ส.วิลาวรรณ 
คงกระจาง 

ใ สนับสนุนการด านินงานจัดท าค าขอละ
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โ56ไ 

โไุไ่เ   
 

ต.ค. 6ใ 
- 

ก.ย. 6ไ 

นายสิทธิพงศ์ สนห ์

ไ พิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รงรียนขนาดลใก ปีงบประมาณ พ.ศ. 
โ56ไ 

ใไุไ6เ   
 

ต.ค. 6ใ 
- 

มี.ค. 6ไ 

น.ส.นิรดา คุຌมคง 

5 จัดท าผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. โ56ไุ การรายงาน฿นระบบติดตาม
ละประมินผลหงชาติ ิeMENSCRี ละ
การรายงานผลการด านินการจดัการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

ใเุเเเ   
 
 

พ.ย. 63 
- 

ก.ย 64 
 

น.ส.อลสิา คชารัตน ์

6 ขับคลืไอนนยบายการพัฒนารงรียน
คุณภาพของชุมชน 

ไุใ่เ   
 

โ ธ.ค. 6ใ 
- 

ใเ ก.ย. 6ไ 

น.ส.ฉันทนา ส าล ี

็ ประชุมชิงปฏิบัติการรับฟังนยบาย ผอ.
สพป.ระยอง ขต โ สูการปฏิบตั ิ

โ6ุเเเ  
 

แใ พ.ย. 6ใ นางชลดา หลຌาวงศา 

่ ประชาสมัพันธ์ขຌอมูลขาวสาร สพป.ระยอง 
ขต โ 

ใุ่6ใเ   
 

ต.ค. 6ใ 
- 

ก.ย. 6ไ 

นางชลดา หลຌาวงศา 

้ ประชุมผูຌบริหารการศึกษา ผูຌอ านวยการ
กลุม/หนวย ละบคุลากรทางการศึกษา฿น
สังกัด สพป.ระยอง ขต โ 

ไโุโ5เ   
 

ต.ค. 6ใ 
- 

ก.ย. 6ไ 

น.ส.พินิตา 
      อีๆยบกงเชย 

แเ สรมิสรຌางศักยภาพละความขຌมขใง฿หຌกับ
ขຌาราชการ฿นสังกัด 

แเเุเเเ  
 

ม.ค. – ก.ย. 6ไ กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

 

 



ทีไ ชืไอครงการ ไดຌรับจัดสรร 
การรายงานผล 

ระยะวลา ผูຌรับผิดชอบ 
รายงานลຌว 

อยูระหวาง
ด านินการ 

แแ สงสริม สนับสนุนระบบงานสงสริมสุขภาพ
อนามัย ิสถานการณ์การพรระบาดรคติด
ชืๅอเวรัสครนา โเแ้     ิควิด-แ้ี 

แ็ุโเเ   
 

ม.ค.– ก.ย. 6ไ นางธนวันต์  
ฟืດองนิภากรณ ์

แโ พัฒนาคุณภาพการศึกษาดยองค์คณะ
บุคคล ก.ต.ป.น. 

ใเุ่เเ   
 

ธ.ค. 6ใ 
- 

ส.ค. 6ไ 

นางจ ารัส มลีาภ 

แใ นะนวการศึกษาตอละการมีงานท า   
฿นสถานประกอบการ 

แเุเเเ  
 

ก.พ. – ก.ย. 6ไ นางสุปราณี  
     ปรมสกุล 

แไ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของ
นักรียนครือขายการศึกษาขาชะมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

6เุเเเ   
 

แ ม.ค. – ใเ 
พ.ค. 6ไ 

ครือขายการศึกษา 
ขาชะมา 

แ5 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการรียนการสอน
ละผลสัมฤทธ์ิทางการรยีน ครือขาย
การศึกษากลงบูรพา 

6เุเเเ  
 

 ม.ค. – มิ.ย. 6ไ 
 

ครือขายการศึกษา 
กลงบูรพา 

แ6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของ
นักรียนครือขายการศึกษาอริยมงคล     
ปีการศึกษา โ56ใ 

6เุเเเ  
 

 ม.ค. – ก.ย. 6ไ ครือขายการศึกษา 
อริยมงคล 

แ็ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพืไอพัฒนา
นวัตกรรมสูความปຓนลิศตอการพฒันา 
การศึกษา ละการพัฒนาวิชาชีพ 

โ6ุ6็เ   
 

ม.ค. – ม.ีค. 6ไ นายกัมพล  
     จริญรักษ์ 

แ่ การตรวจสอบภาย฿น ประจ าปีงบประมาณ 
โ56ไ 

แ5ุเเเ   
 

ต.ค. 6ใ 
- 

ก.ย. 6ไ 

นางประภา 
     ก าหนิดพชร 

แ้ นะนวการศึกษาตอละการมีงานท า   
฿นสถานประกอบการ 

5ุเเเ  
 

ก.พ. – ก.ย. 6ไ นางสุปราณี  
     ปรมสกุล 

โเ ยกระดับขยับสี ิยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
รียนี O-NET ปຓนลิศ ประจ าปีการศึกษา 
โ56ไ 

โเุเเเ   
 

ม.ย. – ม.ิย. 6ไ นายจิรพล ค าตอตัๅง 

โแ ยกระดับคุณภาพการจดัการรียนรูຌบูรณา
การสะตใมศึกษา ิSTEM Educationี 
ละวิทยาการค านวณ ิCodingี ระดับ
ประถมศึกษาสูการศึกษาทีไมีความปຓนลิศ 
ิEducation for Excellenceี 

6เุเเเ   
 
 

แ5 – แ6  
มิ.ย. 6ไ 

ครือขายการศึกษา 
สุนทรภู 

โโ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการรียนของ
นักรียนครือขายการศึกษาวังจันทร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ 

6เุเเเ   
 

มิ.ย. 6ไ ครือขายการศึกษา
วังจันทร์ 

โใ พัฒนาการจัดการรยีนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษรงรียน฿นสังกัด พืไอรองรับ
ขตพัฒนาศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ใ5ุเเเ   
 

ม.ย. – ก.ย. 6ไ นายสุธน พรมล ี

 


