
 
 
 

                       

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

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

 

        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด           
ในรูปแบบของโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณที่ได้รับจะเป็นทั้งในส่วนของงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน         
งบลงทุน เงินอุดหนุน เงินรำยจ่ำยอ่ืน ในปีงบประมำณ 2564 ได้รับงบประมำณจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
105,870,247.-บำท กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสงครำม บริหำรจัดกำรงบประมำณ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ระเบียบ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน 
กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  ได้มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ก ำหนดแนวทำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใต้ ระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค ์

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  เพ่ือสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในภำพรวม และจ ำแนกตำมประเภท
รำยจ่ำยเทียบกับเป้ำหมำย แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  พร้อมสรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลสำรสนเทศ เป็นกรอบแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรงบประมำณทั้งในส่วนของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบโครงกำร ตอลดจนผู้บริหำร เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในปีถัดไปมี        
ควำมคุ้มค่ำ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรมำกท่ีสุด  

แนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ได้มีแนวทำงในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด ตำมหนังสือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 5732 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2563         
ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ทั้งนี้เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับเป้ำหมำย ตำมแนวทำง     
ที่ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม   
ที่ 403/2563 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2563 เพ่ือกำรก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม และเป็นไปตำมมำตรกำร
ภำครัฐ 



บทสรุปการจัดสรรงบประมาณ  

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ได้รับ
จัดสรรงบประมำณ จ ำนวนทั้งสิ้น 105,870,247.-บำท จ ำแนกตำมแผนงำน 7 แผนงำน ดังนี้ 
  1. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด จ ำนวนเงิน 
170,000.-บำท 
  2. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวนเงิน  7,530,500.-บำท 
  3. แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
จ ำนวนเงิน 12,267,240.-บำท 
  4. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ จ ำนวนเงิน 
24,395,938.-บำท  
  5. แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 42,073,569.-บำท
  6. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จ ำนวนเงิน 325,000.-บำท 
                   7. แผนงำนหรือโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยำ และชดเชยให้แก่ประชำชน 
ทุกสำขำอำชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จ ำนวนเงิน 19,108,000.-บำท 
โดยแยกเป็นรำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวนเงิน 95,529,017.-บำท คิดเป็นร้อยละ 90.23 บำท ของงบประมำณที่ได้รับ 
รำยจ่ำยงบลงทุน จ ำนวนเงิน 10,341,230.-บำท คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของงบประมำณที่ได้รับ   

    จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย   6   หมวดรำยจ่ำย  ดังนี้ 
                       1. งบบุคลำกร               จ ำนวนเงิน          6,255,300.-บำท  
                       2. งบด ำเนินงำน             จ ำนวนเงิน        26,476,988.-บำท 
                       3. งบลงทุน                  จ ำนวนเงิน         10,341,230.-บำท 
                       4. งบเงินอุดหนุน            จ ำนวนเงิน        41,219,769.-บำท 
                       5. งบรำยจ่ำยอื่น            จ ำนวนเงิน          2,468,960.-บำท 
                       6. เงินกู ้                      จ ำนวนเงิน        19,108,000.-บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนการได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินประจ างวด จ าแนกตามหมวดรายจ่าย           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
         จำกแผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนกำรจัดสรรและกำรอนุมัติเงินประจ ำงวด จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย  
วงเงินงบประมำณที่ได้รับทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน 105,870,247.-บำท หมวดรำยจ่ำยที่ได้รับงบประมำณมำกที่สุด 
ได้แก่หมวดงบเงินอุดหนุน จ ำนวนเงิน  41,219,769. -บำท คิดเป็นร้อยละ 38.93% ล ำดับที่สอง                   
หมวดงบด ำเนินงำน จ ำนวนเงิน 26,476,988.-บำท คิดเป็นร้อยละ 25.01% ล ำดับที่สำม เงินกู้ จ ำนวนเงิน 
19,108,000.-บำท คิดเป็นร้อยละ 18.05% ล ำดับที่สี่ หมวดงบลงทุน จ ำนวนเงิน 10,341,230.-บำท           
คิดเป็นร้อยละ 9.77% ล ำดับที่ห้ำ หมวดงบบุคลำกร จ ำนวนเงิน 6,255,300.-บำท  คิดเป็นร้อยละ 5.91%  
ล ำดับที่หก หมวดงบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวนเงิน 2,468,960.-บำท คิดเป็นร้อยละ 2.33%     
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สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ได้รับ
งบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวนเงิน 105,870,247.-บำท เบิกจ่ำยงบประมำณ  จ ำนวนเงิน 99,263,988.29 บำท           
คิดเป็นร้อยละ 93.76  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน) จ ำนวนเงิน  7,678,940.-บำท คิดเป็นร้อยละ 7.74 
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จ ำนวนเงิน  1,312,300.-บำท คิดเป็นร้อยละ 1.32  งบประมำณ 
คงเหลือ จ ำนวนเงิน 530,810.16 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.53  จ ำแนกตำมแผนงำน / ผลผลิต / โครงกำร ดังนี้  
 

1.  แผนงำน :  แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด   

ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ   

รำยกำร งบประมำณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 

 - งบรำยจ่ำยอื่น 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 

รวม 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 
 

2. แผนงำน :  แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ        
ผลผลิต/โครงกำร : ผลผลิตรำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้     
                       ตลอดชีวิต   

รำยกำร งบประมำณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบบุคลำกร 6,255,300.00 0.00 0.00 6,243,300.00 12,000.00 

 - งบด ำเนินงำน 1,275,200.00 0.00 0.00 1,275,200.00  0.00 
รวม 7,530,500.00 0.00 0.00 7,518,500.00 12,000.00 

 

3. แผนงำน :  แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล   

รำยกำร งบประมำณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบรำยจ่ำยอื่น 151,710.00 0.00 0.00 151,690.00 20.00 

รวม  151,710.00 0.00 0.00 151,690.00 20.00 
ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและเสริมสร้ำงศักยภำพครู   
 - งบด ำเนินงำน 350,000.00 0.00 62,000.00 288,000.00 0.00 

รวม 350,000.00 0.00 62,000.00 288,000.00 0.00 
ผลผลิต/โครงกำร : โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  
 - งบด ำเนินงำน 4,587,840.00 0.00 0.00 4,587,840.00  0.00 
 -งบรำยจ่ำยอื่น 2,007,550.00 0.00 0.00 1,562,201.44 445,348.56 

รวม 6,595,390.00 0.00 0.00 6,150,041.44 445,348.56 



 
 
 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
รายการ งบประมาณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 

 - งบรายจ่ายอ่ืน 139,700.00 0.00 0.00 134,760.00 4,940.00 
รวม 139,700.00 0.00 0.00 134,760.00 4,940.00 

ผลผลิต/โครงการ : โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 - งบด าเนินงาน 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 
- งบลงทุน 4,940,440.00 0.00 1,779,000.00 3,153,930.00 7,510.00 

รวม 5,030,440.00 0.00 1,779,000.00 3,243,930.00 7,510.00 
 

4. แผนงาน :  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

รายการ งบประมาณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบด าเนินงาน 169,000.00 0.00 0.00 168,999.95 0.05 

รวม 169,000.00 0.00 0.00 168,999.95 0.05 
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 - งบด ำเนินงำน 17,319,748.00 0.00 1,818,028.00 15,157,335.92 344,384.08 
 - งบลงทุน 4,632,290.00 0.00   607,300.00 3,993,380.00  31,610.00 
        รวม 21,952,038.00 0.00 2,425,328.00 19,150,715.92 375,994.08 
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
- งบด าเนินงาน 264,900.00 0.00 200,000.00 64,890.00 10.00 

รวม 264,900.00 0.00 200,000.00 64,890.00 10.00 
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
- งบด าเนินงาน 1,574,000.00 0.00 60,900.00 1,513,095.16 4.84 
        รวม 1,574,000.00 0.00 60,900.00 1,513,095.16 4.84 
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 -งบด าเนินงาน 436,000.00 0.00 435,000.00 840.00 160.00 

รวม 436,000.00 0.00 435,000.00 840.00 160.00 
 
 
 
 



 

5.  แผนงาน :  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา     

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่รระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รายการ งบประมาณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบเงินอุดหนุน 41,219,769.00  0.00 41,190,879.00 28,890.00 

รวม 41,219,769.00  0.00 41,190,879.00 28,890.00 
ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   

รายการ งบประมาณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบด าเนินงาน  85,300.00 0.00 0.00 84,785.82     514.18 
 - งบลงทุน  768,500.00 0.00 479,800.00 0.00 288,700.00 

รวม 853,800.00 0.00 479,800.00 84,785.82 289,214.18 
 

6. แผนงาน :  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

รายการ งบประมาณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบด าเนินงาน 325,000.00 0.00 0.00 324,861.00 139.00 

รวม 325,000.00 0.00 0.00 324,861.00 139.00 
 
 

7. แผนงาน :  แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่
ประชาชน ทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019     
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

รายการ งบประมาณ กันเงิน PO เบิก คงเหลือ 
 - งบเงินอุดหนุน 19,108,000.00 0.00 0.00 19,108,000.00 0.00 

รวม 19,108,000.00 0.00 0.00 19,108,000.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงที่ 1  สรปุผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย  
 
 
    ประเภทรำยจ่ำย 

 
ได้รับจดัสรร 

เบิกจ่ำย เงินกัน คงเหลือ 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ   จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
งบบุคลำกร 6,255,300.- 6,243,300.- 99.81  -    - 12,000.00 0.19 
งบด ำเนนิงำน 26,476,988.- 23,555,847.85 88.97 2,575,928.-  9.73 345,212.15 1.30 
งบลงทุน 10,341,230.- 7,147,310.- 69.11 2,866,100.- 27.72 327,820.- 3.17 
 - ค่ำครุภัณฑ์ 6,507,230.- 3,921,220.- 60.26 2,258,800.- 34.71 327,210.- 5.03 
 - ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 3,834,000.- 3,226,090.- 84.14 607,300.- 15.84      610.- 0.02 
งบเงินอุดหนุน 41,219,769.- 41,190,879.- 99.93 - - 28,890.- 0.07 
งบรำยจำ่ยอื่น 2,468,960.- 2,018,651.44 81.76 - - 450,308.56 18.24 
เงินกู ้ 19,108,000.- 19,108,000.- 100 - -         -     -  

รวมทั้งสิ้น 105,870,247 99,263,988.29 93.76 5,442,028.- 5.14 1,164,230.71 1.10 
 
จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นถึงผลสรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ
สมุทรสงครำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ตำมจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ดังนี้ 
                   - งบบุคลำกร ได้รับจัดสรรงบประมำณ 6,255,300.-บำท เบิกจ่ำย 6,243,300.-บำท           คิด
เป็นร้อยละ 99.81 คงเหลืองบประมำณ  12,000.-บำท คิดเป็นร้อยละ 0.19  
                    - งบด ำเนินงำน ได้รับจัดสรรงบประมำณ 26,476,988.-บำท เบิกจ่ำย 23,555,847.85 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 88.97 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (มีสัญญำ/PO) 2,575,928.-บำท คิดเป็นร้อยละ 9.73  คงเหลือ
งบประมำณ 345,212.15 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.30  
                               -  งบลงทุน  ภำพรวมได้รับจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น 10,341,230.-บำท เบิกจ่ำย 7,147,310.-บำท            
คิดเป็นร้อยละ 69.11 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  (มีสัญญำ/PO)  จ ำนวนเงิน 2,866,100.-บำท คิดเป็นร้อยละ 27.72              
คงเหลืองบประมำณ 327,820.-บำท คิดเป็นร้อยละ 3.17  แยกตำมประเภทรำยกำร ดังนี้  
                                   - ค่ำครุภัณฑ์ ได้รับสรรงบประมำณ 6,507,230.-บำท เบิกจ่ำย 3,921,220.-บำท        
คิดเป็นร้อยละ 60.26 เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (มีสัญญำ/PO)  2,258,800.-บำท คิดเป็นร้อยละ 34.71 คงเหลือ
งบประมำณ 327,210.-บำท คิดเป็นร้อยละ 5.03  
                                 - ค่ำก่อสร้ำง ได้รับงบประมำณ 3,834,000.-บำท เบิกจ่ำย 3,226,090.-บำท คิดเป็น     
ร้อยละ 84.14 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (มีสัญญำ/PO)  607,300.-บำท คิดเป็นร้อยละ 15.84  คงเหลืองบประมำณ  
610.-บำท คิดเป็นร้อยละ 0.02   
                       - งบเงินอุดหนุน  ได้รับจัดสรรงบประมำณ 41,219,769.-บำท เบิกจ่ำย 41,190,879.-บำท        
คิดเป็นร้อยละ 99.93 คงเหลืองบประมำณ 28,890.-บำท คิดเป็นร้อยละ 0.07  
                     - งบรำยจ่ำยอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมำณ 2,468,960.-บำท เบิกจ่ำย 2,018,651.44 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 81.76 คงเหลืองบประมำณ 450,308.56 บำท คดิเปน็ร้อยละ 18.24 
                   - เงินกู้ ได้รับจัดสรรงบประมำณ 19,108,000.-บำท เบิกจ่ำย 19,108,000.-บำท คิดเป็นร้อยละ 100                    



                                        เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 

งบรำยจ่ำย 
ไตรมำสที่ 1 

(ร้อยละ) 

ไตรมำสที่ 2 

(ร้อยละ) 

ไตรมำสที่ 3 

(ร้อยละ) 

ไตรมำสที่ 4 

(ร้อยละ) 

ภำพรวม (ทุกงบ)  32 54 77 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 

รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

  

แผนภูมิที่ 2  แสดงรำยกำรเปรียบเทียบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในภำพรวม  จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

 

      จำกแผนภูมิที่ 2  เมื่อเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยกับเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ตำมเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100           
ในภำพรวมเฉพำะงบประจ ำ (งบด ำเนินงำน) และงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) พบว่ำ ส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม ด ำเนินกำรกำรบริหำรงบประมำณ ภำพรวมร้อยละ93.76     
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 6.24  งบด ำเนินงำน เบิกจ่ำยภำพรวมร้อยละ 88.97 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 11.03   
กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกมีรำยกำรที่เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ในส่วนของงบด ำเนินงำน 
ร้อยละ 9.73 งบลงทุน กันไว้เบิกเหลื่อมปีถึงร้อยละ 27.72 ผลสืบเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ โดยเฉพำะ
รำยกำรครุภัณฑ์ของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรจัดซื้ออยู่ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกรำยกำร ไม่มี      
กำรกระจำยกำรจัดซื้อไปยังสถำนศึกษำ กระบวนกำรจัดซื้อมีหลำยขั้นตอน ส่งผลต่อท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
จัดซื้อท่ีมีหลำยรำยกำร ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุมีจ ำนวนน้อย งบด ำเนินงำนบำงรำยกำรอนุมัติเงินประจ ำงวด      
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งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุนงบรำยจ่ำยอ่ืน เงินกู้ ภำพรวม



ตำรำงที่ 2.   สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  

ที ่ รำยกำร แผนกำรใช้จ่ำย 
 ร้อยละ 

100  
ผลกำรเบิกจ่ำย ร้อยละ 

สูง/ต่ ำ
กว่ำแผน 

1 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,100,000.00 100.00 890,696.64 80.97 -19.03 

2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  500,000.00 100.00 696,677.67 139.34 +39.34 

3 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง 120,000.00 100.00  98,850.80 82.38 -17.62 
4 ค่ำซ่อมครุภัณฑ์/ยำนพำหนะ/สนง. 100,000.00 100.00 155,122.42 155.12 +55.12 
5 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ 30,000.00 100.00  51,900.00 173.00 +73 

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ก.ต.ป.น. 90,000.00 100.00  85,592.00 95.10 -4.90 

7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000.00 100.00 19,152.00 63.84 -36.16 
8 ค่ำเช่ำระบบ E-Money , เว็บไซต์ 3,000.00 100.00  1,200.00 40.00 -60 

9 ค่ำดูแลระบบ Server ของ สพป. 30,000.00 100.00 29,856.00 99.52 -0.48 

10 ค่ำตอบแทนจ้ำงบุคลำกรปฏิบัติงำน
ใน สพป.  

1,050,000.00 100.00 1,120,700.00 106.73 +6.73  

11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม  80,000.00 100.00 50,980.00 63.73 -36.27 

12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ สพท.ฯ   510,000.00 100.00 709,900.00 139.20 39.20 

13 กำรด ำเนินงำนเร่งด่วนระหว่ำงปี 357,000.00 100.00 480,000.00 100 0.00 

 สพฐ. โอนเพิ่มเติม   500,000.00 100.00 500,000.00 100 0.00 
 สพฐ. โอนเพิ่มเติม  200,000.00 100.00 200,000.00 100 0.00 
                    รวม 4,700,000.00 100.00 4,967,627.53 105.69 +5.69 

     

  จำกตำรำงที่  2 เป็นผลสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนของกำรบริหำรส ำนักงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่ำเมื่อถึงสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
4,700,000.-บำท ต่ ำกว่ำแผนกำรใช้จ่ำยงประมำณที่ตั้งไว้ จ ำนวนเงิน 300,000.-บำท เป็นผลมำจำกกำรได้รับ  
กำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผลกำรเบิกจ่ำย เบิกจ่ำย
งบประมำณ จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 4,967,627.53 บำท คิดเป็นร้อยละ 105.69  สูงกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 5.69     
เมื่อพิจำรณำเป็นแต่ละรำยกำร พบว่ำรำยกำรที่ ใช้ เ งินสูงกว่ำแผน ล ำดับแรก ได้แก่  รำยกำร
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร สูงกว่ำงบประมำณที่ตั้ ง ไว้ร้อยละ 73 เนื่องจำก
ภำรกิจในแต่ละกลุ่มงำน มีงำนเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ  โดยเฉพำะในช่ว งกำร เลื่อนขั้น เงิน เดือน 
ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมำณ ล ำดับที่สอง รำยกำรค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ สูงกว่ำงบประมำณที่ตั้ ง ไว้
ร้อยละ 55.12 เนื่องจำกครุภัณฑ์บำงรำยกำรมีอำยุกำรใช้งำนนำน อะไหล่ในกำรซ่อมหำยำกและมีรำคำสูง  

 



 

ล ำดับที่สำม รำยกำรค่ำวัสดุ สูงกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้ 50.46 เนื่องจำกค่ำวัสดุบำงรำยกำร เช่น หมึกปริ้นเตอร์
เป็นหมกึรุ่นใหม่ มีรำคำค่อนข้ำงสูง รำยกำรที่ใช้จ่ำยต่ ำกว่ำแผน จ ำนวน 5 รำยกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง รำยกำร
ค่ำใช้ในกำรประชุม  ยอดต่ ำกว่ำแผนร้อยละ 36.27  ผลสืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด (COVID-19)  

ปัญหาอุปสรรค 

  1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนของงบลงทุน โดยเฉพำะงบค่ำครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรทุกรำยกำรทั้งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ           บำง
รำยกำรต้องใช้วิธีกำรจัดหำแบบประกำศเชิญชวน (e-bidding) ที่มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนหลำยขั้นตอน ต้องใช้
ระยะเวลำในกำรจัดซื้อพอสมควร ส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำ บำงรำยกำรต้องด ำเนินกำรหลำยรอบ
เนื่องจำกไม่มีผู้เสนอรำคำ ต้องกันเงินไว้เบิกเบิกเหลื่อมปี 
                   2. บุคลำกรทำงด้ำนพัสดุ มีไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน ภำระงำนมีมำก โดยเฉพำะในช่วง    
สิ้นปีงบประมำณ     
  3. ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำที่ได้งบประมำณ มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ขำดควำมรู้           
ควำมเข้ำใจ ขำดทักษะและประสบกำรณ์ ส่งผลต่อกำรเอกสำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ที่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับพัสดุ เอกสำรมีกำรส่งคืนเพ่ือแก้ไข ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยที่ล่ำช้ำ    
  4. งบประมำณได้รับกำรจัดสรรในช่วงสิ้นปีงบประมำณ ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเบิกจ่ำย  
ที่อำจเบิกจ่ำยไม่ทัน   
                   5. งบประมำณด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงเร่งรีบ อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

 ข้อเสนอแนะ 
   1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรแจ้งกำรอนุมัติเงินประจ ำงวดให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ในช่วงต้นปีงบประมำณ มิใช่กระจุกตัวในช่วงปลำยปีงบประมำณ  
                   2.  รำยกำรงบลงทุนค่ำครุภัณฑ์ ควรจัดสรรให้สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง มิใช่ใ ห้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำร ส่งผลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยที่ล่ำช้ำ  
                  3. มีกำรพัฒนำให้ควำมรู้กับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะด้ำนกำรพัสดุ  


