
 

 

 

 



 

 

 

คู่มือการปฏบิตังิาน 
การเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงนิงบประมาณ 

 

 

 

จัดท าโดย 

 

 

 

 

นางไมตรี    ส าราญร่ืน 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์ เขต  1 

 

 



 

 

1. ชื่องาน     การเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค ์  

 2.1  เพ่ือเรง่รดัการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ  ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายท่ีส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

ประถมศกึษาเพชรบรูณ ์ เขต  1   ก าหนด 

 2.2 เพ่ือรบัทราบปัญหา  อปุสรรค   ในการบริหารงบประมาณของส านกงานเขตฯ  และโรงเรียน        

ในสงักดั   

             2.3 เพ่ือหาแนวทางในการแกปั้ญหา ใหก้ารใชจ้่ายงบประมาณถกูตอ้งตามระเบียบ  ผลการใชจ้่าย

เป็นไปตามเปา้หมายท่ีรฐับาลก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน 

          คูมื่อการปฏิบตังิาน การเรง่รดัติดตามการใชจ้่ายเงินงบประมาณนี ้   จดัท าขึน้เพ่ือแสดงใหเ้ห็นขัน้ตอน

การใชจ้า่ยเงินงบประมาณ   ตัง้แตก่ารไดร้บัจดัสรรงบประมาณและ การรบัโอนเงินประจ างวด  จากส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การก่อหนีผ้กูพนั   การเบกิจ่ายงบประมาณ   การรบัทราบปัญหาอปุสรรค   

การใชจ้า่ยเงินงบประมาณทัง้ของส านกังานเขตฯ  และโรงเรียนในสงักดั  ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหา   

เพ่ือใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง  รวดเรว็   ทนัตามก าหนดเวลา  และเป็นไปตาม

เปา้หมายท่ีรฐับาลก าหนด 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

4.1  รบัทราบนโยบาย  และเปา้หมายการเบกิจา่ยเงินงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หรือจงัหวดัเพชรบรูณ ์

 4.2  แตง่ตัง้คณะกรรมการเรง่รดัติดตามการใชจ้า่ยเงินในแตล่ะปีงบประมาณ  หลงัจากท่ีไดร้บัทราบ

นโยบาย  และเปา้หมายการเบกิจา่ยเงินงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หรือ

จงัหวดัเพชรบรูณ ์  

 4.3  จดัท าทะเบียนคมุเงินประจ างวดสว่นจงัหวดั    เพ่ือตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณใหเ้ป็นไป

ตามแผนงาน  โครงการ  ท่ีไดร้บัจดัสรรจากกลุม่นโยบายและแผน   
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 4.4  บนัทกึรายการก่อหนีผ้กูพนั   รายการเบกิจา่ยงบประมาณ   ในโปรแกรมระบบควบคมุการใชจ้า่ย

งบประมาณ  Budget   Report   System  : BRS  (กลุม่นโยบายและแผนเป็นผูบ้นัทึกรายการจดัสรร

งบประมาณเขา้ระบบ) 

 4.5  ตรวจสอบผลการใชจ้า่ยงบประมาณในระบบ Budget   Report   System  : BRS   กบั

งบประมาณในระบบ GFMIS    ใหถ้กูตอ้งตรงกนั   

 4.6  ตรวจสอบและรายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ   กบัเปา้หมายการใชจ้า่ยงบประมาณท่ีรฐับาล  

,  จงัหวดัเพชรบรูณ ์    และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์  ก าหนด 

          4.7  จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการเรง่รดัติดตามการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ อย่างนอ้ยเดือนละ  

1  ครัง้   โดยใชข้อ้มลูจากระบบ  Budget   Report   System  : BRS    

 4.8  หากผลการตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณตามขอ้  4.6   ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย   ให้

คณะกรรมการเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ   รว่มกนัหาสาเหตแุละแนวทางแกปั้ญหา   เพ่ือใหไ้ดแ้นว

ทางการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการคิดรว่มกนัของคณะกรรมการฯ  ก่อนเสนอใหผู้มี้อ  านาจสั่งการใหป้ฏิบตั ิ         

ถือเป็นการบรหิารจดัการแบบมีสว่นรว่มนั่นเอง 

5. เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.)  แจง้วา่ส านกังบประมาณ  ไดเ้สนอ

มาตรการเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งคณะรฐัมนตรีไดมี้มติ

เห็นชอบแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม  2563     รายละเอียดตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน

ทีสุ่ดที ่นร 0405/ว 23 ลงวันที ่ 15 มกราคม 2563มาตรการดังกล่าว  ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายไตรมาส ดังนี ้

งบรายจา่ย ไตรมาสท่ี 1 

(รอ้ยละ) 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาสท่ี 2 

(สะสมรอ้ยละ) 
ม.ค.-มี.ค.63 

ไตรมาสท่ี 3 

(สะสมรอ้ยละ) 
เม.ย.-มิ.ย.63 

ไตรมาสท่ี 4 

(สะสมรอ้ยละ) 
ก.ค.-ก.ย.63 

ภาพรวม(ทกุงบ) 23 54 77 100 

รายจา่ยประจ า 28 58 80 100 

รายจา่ยลงทนุ 8 40 65 100 

 

 

 

 



 

 

 

นอกจากนัน้ เพ่ือใหท้กุหนว่ยเบกิจา่ยในสงักดั สพฐ.  ใชจ้่ายเงินงบประมาณไดต้าม

เปา้หมายท่ีคณะรฐัมนตรีเห็นชอบ  ซงึ สพฐ.  ใหท้กุหน่วยเบกิจา่ยถือปฏิบตั ิ ดงันี  ้

1. หนว่ยเบิกจา่ยหรือหนว่ยงานในสงักดัท่ี ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ เตรียมการจดัซือ้จดั
จา้ง  แตจ่ะสามารถลงนามในสญัญาไดเ้ม่ือพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ประกาศใช ้

2. รายการงบลงทนุปีเดียว  ใหพ้ิจารณาก าหนดระยะเวลาการสง่มอบงานใหร้วดเรว็ขึน้
เพ่ือใหท้นัการเบกิจ่ายภายในเดือนกนัยายน  2563 

3. รายการงบลงทนุผกูพนัใหม่  ควรด าเนินการก่อหนีผ้กูพนัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
เดือนพฤษภาคม  2563 

4. ใหส้  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการเรง่รดัติดตามการใชจ้่าย
งบประมาณ  รวมทัง้ใหมี้การประชมุชีแ้จง ท าความเขา้ใจแก่โรงเรียนในสงักดั เพ่ือใหมี้ผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ  เป็นไปตามเปา้หมายท่ีคณะรฐัมนตรีมีมต ิก าหนดไว ้  ตามตารางขา้งตน้  และ สพฐ. จะได้
ตดิตามผลการใชจ้า่ยงบประมาณเป็นระยะ ๆ   จงึขอใหท้กุหนว่ยเบกิจา่ยปฏิบตัติามมาตรการโดยเครง่ครดั  

(รายละเอียดตามหนงัสือ สพฐ.ดว่นท่ีสดุท่ี ศธ 04002/ว 747  ลงวนัท่ี  20  กมุภาพนัธ ์2563)  
 

6. เป้าหมายการเบิกจ่ายของจังหวัดเพชรบูรณ ์ 

  จงัหวดัเพชรบรูณ ์ ไดก้ าหนดเปา้หมายการเบิกจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   

หนงัสือศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ ์ดว่นท่ีสดุท่ี พช 0003.3/ว 6  ลงวนัท่ี  8  มกราคม  2563   ดงันี ้

                                                       รายจ่ายประจ า                 รอ้ยละ     98  

                                                       รายจ่ายงบลงทนุ              รอ้ยละ     90 

                                                        ภาพรวม                          รอ้ยละ    95 

                             นอกจากนัน้ไดก้ าหนดเปา้หมายใหส้ามารถก่อหนีผ้กูพนัไดภ้ายในไตรมาสท่ี  2   และเบกิ

จา่ยเงินงบประมาณใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      ตามนโยบายการเรง่รดัการเบกิจา่ยของ

รฐับาล 

 

 

 

 



 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

1.รับทราบนโยบาย  และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  หรือจังหวัดเพชรบูรณ ์

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงินในแต่ละปีงบประมาณ 

3.จัดท าทะเบียนคุมเงนิประจ างวดส่วนจังหวัด 

4. บันทกึรายการก่อหนีผู้กพัน   รายการเบิกจ่ายงบประมาณ    

ในโปรแกรมระบบควบคุมการใช้จ่งบประมาณ  Budget   Report   System  : BRS 

5  ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ  Budget   Report   System  : BRS    

กับงบประมาณในระบบ GFMIS    ให้ถูกต้องตรงกัน  

6. ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ   กับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 

7. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ   

อย่างน้อยเดอืนละ 1  คร้ัง  โดยใช้ข้อมูลจาก  ระบบ Budget   Report   System  : BRS  

8. เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้มีอ านาจส่ังการให้ถือปฏิบัต ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

  
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที่  19  /2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรดัติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

...................................................................... 
    ด้วยขณะนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  ซึ่ง
ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลำไตรมำสที่ 1  แล้ว  แต่พระรำชบัญญตัิงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ยังไม่
ประกำศใช้   และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส ำนักงำนคลังจังหวัดเพชรบูรณ์   ได้ก ำหนดเปำ้หมำยกำรเบกิจ่ำยรำยจ่ำยประจ ำร้อยละ  
98   รำยจ่ำยงบลงทุนร้อยละ  90  ภำพรวมร้อยละ  95   
               ดังนั้นเพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรก่อหนี้ผูกพนัในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถก่อหน้ีผูกพันได้ภำยในไตรมำสที่ 2 และเบิกจำ่ยเงินงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563   
ตำมนโยบำยเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินของรัฐบำล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดตดิตำมกำรใช้จ่ำยเงิน ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี ้
  1.นำยอ ำนำจ   บุญทรง          ผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1                           ประธำนกรรมกำร 
  2.นำยสมบูรณ์  เกียรติบณัฑิต   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1                 รองประธำนกรรมกำร             
                 3.นำยสุนัด      บุญสวน          รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                               กรรมกำร 
                        4.นำยไท         พำนนนท์       รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1                                กรรมกำร       
  5.นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบรูณ์ เขต 1                                 กรรมกำร    
  6.นำงนวลลออ    เงินเมย       ผู้อ ำนวยกำรกลุม่นโยบำยและแผน                                        กรรมกำร 
  7.นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว    ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่นิเทศตดิตำมและประเมินผล                          กรรมกำร 
  8.นำยวลี           มีภู่            ผู้อ ำนวยกำรกลุม่อ ำนวยกำร                                               กรรมกำร 
  9.นำยมนตรี       ช่วยพยุง      ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล                                       กรรมกำร 
  10.นำงอำรีย์        ค ำมำตร    ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                               กรรมกำร    
             11.นำงอรุณศรี   ศรเีมอืง       รก.ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             กรรมกำร 
  12.นำงทัศนำ  จันทรล์ำ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร      กรรมกำร 
                        13.นำยพิเชฐ  เสน่ห์             ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                                   กรรมกำร 
  14.นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                                             กรรมกำร 
  15.นำงสำวกชนิภำ   เกษมสุข  เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                                          กรรมกำร 
  16.นำงวำรุณ ี         ผลบญุ    นักวิชำกำรพัสดุ                                                             กรรมกำร 
  17.นำงไมตรี          ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                       18.นำงพัชรินทร์      เต็งยี่       เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบญัชี                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร               
  19.นำงสำวชวำลำ    พรหมมำ  เจ้ำพนักงำนพัสดุ                                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                              
  20.นำงพับพึง    ขวัญเขมสรณ์  นักวิชำกำรเงินและบญัชี                          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ใหค้ณะกรรมกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้ง  ท ำหน้ำที่ในกำรเร่งรัดติดตำมกำรก่อหนีผู้กพันและกำรเบิกจ่ำยเงินใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ให้เปน็ไปตำมมำตรกำรและนโยบำยที่รฐับำลก ำหนด 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันท่ี   14    มกรำคม  พ.ศ. 2563     

                                                                                                           
                                                                                     (นำยอ ำนำจ   บุญทรง) 
                                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 



 

 
  สถานการณเ์บิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที ่ 15  มกราคม  2563 

   รายละเอียดตามโปรแกรม Budget   Report  System  : BRS      
          สรุปรายงานงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ได้จัดสรร 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

เปอรเ์ซ็นต ์ จ านวนเงนิ เปอรเ์ซ็นต ์ จ านวนเงนิ 

เงนิงบประมาณ           

1.งบบุคลากร 2,468,500.00 73.49 % 1,814,080.00 26.51 % 654,420.00 

2.งบด าเนินงาน 13,096,113.00 73.73 % 9,656,118.35 26.27 % 3,439,994.65 

3.งบลงทุน 0.00 0.00 % 0.00 100.00 % 0.00 

4.งบเงนิอุดหนุน 19,881,114.00 100.00 % 19,881,114.00 0.00 % 0.00 

5.งบรายจ่ายอื่นๆ 0.00 0.00 % 0.00 100.00 % 0.00 

(2) + (3) 13,096,113.00 73.73 % 9,656,118.35 26.27 % 3,439,994.65 

รวม 35,445,727.00 88.45 % 31,351,312.35 11.55 % 4,094,414.65 

เงนินอกงบประมาณ 0.00 0.00 % 0.00 100.00 % 0.00 

เงนิเหลือจา่ย 0.00 
    

 

หมายเหตุ      งบลงทุนก่อหนีผู้กพันได้ครบ  100 %   แล้ว 

http://101.109.41.21/brs/2563/hideshow.php

