
รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

                                                    ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2  ไดรั้บจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ  2563 จ ำนวนทั้งส้ิน  185,563,858  บำท  จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ดงัน้ี 

ล ำดบัท่ี รำยกำร จ ำนวนเงิน 
          1 งบบุคคลำกร 23,664,900.00 
          2 งบด ำเนินงำน   40,088,958.00 
          3 งบลงทุน ค่ำครุภณัฑ์   11,763,820.00 
          4 งบลงทุน ค่ำส่ิงก่อสร้ำง   25,982,400.00 
          5 งบเงินอุดหนุน   80,983,947.00 
          6 งบรำยจ่ำยอ่ืน     3,079,833.00 
 รวม  185,563,858.00 
 

 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2 ไดจ้ดัเก็บขอ้มูลโดยแยกเป็น

แผนงำน โครงกำร ผลผลิต กิจกรรมหลกั ตำมรำยละเอียดรหสักิจกรรมหลกังบประมำณปี พ.ศ. 2563 ใน

ระบบ GFMIS ท่ี ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโอนงบประมำณจดัสรร โดยไดมี้กำรใชจ่้ำย

งบประมำณแยกเป็นประเภทงบรำยจ่ำย ดงัน้ี 

 

ล ำดบั
ท่ี 

รำยกำร แหล่งของ
เงิน 

จ ำนวนเงิน เบิก – จ่ำย กนัเงิน
ไวเ้บิกเหล่ือมปี 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ร้อยละ กำรใช้
งบประมำณ 

1 งบบุคลำกร 6311100  23,664,900  23,294,756.85     370,143.15 98.44 
2 งบด ำเนินงำน 6311200  40,088,958  40,043,689.71       45,268.29     99.89 
3 งบลงทุนค่ำครุภณัฑ์ 6311310  11,763,820  10,927,540.00     836,280.00      92.89 
4 งบลงทุนค่ำส่ิงก่อสร้ำง 6311320  25,982,400  25,927,540.00            500.00     99.99 
5 งบเงินอุดหนุน 6311410  80,983,947  80,938,556.00       45,391.00     99.94 
6 งบรำยจ่ำยอ่ืน 6311500    3,079,833    3,078,745.35         1,087.65    99.96 
   185,563,858 184,265,187.91  1,298,670.09    99.30 

 



 

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี  14 มกรำคม 2563 ใหทุ้กส่วนรำชกำรถือปฏิบติั ตำมมำตรกำร

ดำ้นกำรงบประมำณเพื่อกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ก ำหนดเป้ำหมำยกำรใชจ่้ำย

งบประมำณปีงบประมำณ 2563 เป็นรำยไตรมำส (ไม่รวมงบกลำง) ดงัน้ี 

 

งบรำยจ่ำย ไตรมำสท่ี 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมำสท่ี 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมำสท่ี  3 
(ร้อยละ) 

ไตรมำสท่ี  4 
(ร้อยละ) 

ภำพรวม (ทุกงบ) 23 54 77 100 

รำยจ่ำยลงทุน 8 40 65 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 28 58 80 100 

 

 แผนปฏิบติังำนและแผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ท่ีก ำหนด หำกส่วน

รำชกำรท่ีไม่สำมำรถเบิกจ่ำยหรือก่อหน้ีผกูพนัไดต้ำมเป้ำหมำย ส ำนกังำนงบประมำณจะน ำมำเป็นขอ้มูล

ประกอบกำรพิจำรณำจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 

งบบุคลากร
14%

งบด าเนินงาน
14%

งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
13%

งบลงทุนค่าส่ิงก่อสร้าง
15%

งบเงินอุดหนุน
15%

งบรายจ่ายอ่ืน
15%

14%

ร้อยละ การใช้งบประมาณ



ไตรมาสที่
1

ไตรมาสที่
2

ไตรมาสที่
3

ไตรมาสที่
4

ภาพรวม (ทกุงบ) 23 26.9 54 81.55 77 71.63 100 84.88

รายจ่ายลงทนุ 8 0 40 0 65 18.64 100 60.37

รายจ่ายประจ า 28 85.86 58 84.69 80 91.54 100 98.64
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภาพรวม (ทกุงบ) รายจ่ายลงทนุ รายจ่ายประจ า

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

หนองบวัล ำภู เขต 2  ใชเ้กณฑต์ำมมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  14  มกรำคม 2563  ก ำหนดเป็นเกณฑใ์นกำร

เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน และรำยจ่ำยภำพรวมแยกเป็นรำยไตรมำส ดงัน้ี 

 

รำยจ่ำย ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 
เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย 

ภำพรวม (ทุกงบ) 23 26.90 54 81.55 77 71.63 100 84.88 

รำยจ่ำยลงทุน 8 0.0 40 0.0 65 18.64 100 60.37 

รำยจ่ำยประจ ำ 28 85.86 58 84.69 80 91.54 100 98.64 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

             จำกเป้ำหมำยกำรใชจ่้ำยงบประมำณปี พ.ศ. 2563 เป็นรำยไตรมำส ตำมมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

เม่ือวนัท่ี  14 มกรำคม พ.ศ. 2563 จะเห็นไดว้ำ่กำรใชจ่้ำยงบประมำณ ปี พ.ศ. 2563 ในภำพรวม(ทุกงบ) 

รำยจ่ำยลงทุน และรำยจ่ำยประจ ำ ตำมเป้ำหมำยของส ำนกังำนงบประมำณ กระทรวงกำรคลงั ระยะเวลำใน

กำรใชจ่้ำยประมำณ ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลำคม 2562 ถึง วนัท่ี  30 กนัยำยน 2563 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2  ไดด้ ำเนินกำรใชจ่้ำยงบประมำณต ่ำกวำ่เป้ำหมำย ของ ส ำนกังำน

งบประมำณ ดงัน้ี 

งบรำยจ่ำย เป้ำหมำยท่ีก ำหนด กำรใชจ่้ำยงบประมำณ สูง/ต ่ำกวำ่เป้ำหมำย หมำยเหตุ 
ภำพรวม(ทุกงบ) 100 84.88 15.12 ต ่ำกวำ่เป้ำหมำย 
รำยจ่ำยลงทุน 100 60.37 39.63 ต ่ำกวำ่เป้ำหมำย 
รำยจ่ำยประจ ำ 100 98.64 1.36 ต ่ำกวำ่เป้ำหมำย 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2 ไม่บรรลุตำม

มำตรกำรดำ้นกำรงบประมำณเพื่อกำรขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2563 มีสำเหตุมำจำก 

 



1. กำรเบิกจ่ำยงบลงทุน 

1.1 ผูรั้บจำ้งอุทธรณ์ในกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ท ำใหร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรหำผูรั้บ

จำ้งล่ำชำ้เป็นผลใหก้ำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยล่ำชำ้ ตอ้งกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

1.2 ผูรั้บจำ้งขำดสภำพคล่องท ำใหเ้กิดกรณีทิ้งงำน ท ำใหร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรหำผูรั้บจำ้ง

ล่ำชำ้เป็นผลใหก้ำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยล่ำชำ้ ตอ้งกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

1.3 ระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมงวดงำน รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีมีหลำยงวดงำน 

ระยะเวลำของสัญญำเกินปีงบประมำณ ตอ้งกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี      

2.   กำรเบิกจ่ำยงบด ำเนินงำน 

2.1    กิจกรรมหรือโครงกำรท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ไม่รีบด ำเนินกำรปรับเปล่ียนแผนปฏิบติั 

         เพื่อสำมำรถ ด ำเนินกำรไดเ้ป็นผลในกำรใชจ่้ำยงบประมำณล่ำชำ้ 

2.2   ผูรั้บผดิชอบแต่ละโครงกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมำณล่ำชำ้                                  

 

ข้อเสนอแนะ  

กำรติดตำมผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ ส ำนกังำนเขต 

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2 เพื่อทรำบผลส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค มีขอ้เสนอแนะของ

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมนโยบำยและยทุธศำสตร์ของ

กระทรวงศึกษำธิกำร  ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูรั้บผดิชอบแต่ละโครงกำรเร่งด ำเนินกำรตำมกิจกรรมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

2. กิจกรรมหรือโครงกำรท่ีหมดควำมจ ำเป็นหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดใ้หด้ ำเนินกำร

ปรับเปล่ียนแผนกำรปฏิบติักำรไปด ำเนินกำรกิจกรรมท่ีมีควำมจ ำเป็น 

3. กรณีเงินกนัไวเ้หล่ือมปี ควรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยใหแ้ลว้เสร็จในไตรมำสท่ี 1 ของ

ปีงบประมำณ 

4. ขอควำมร่วมมือใหทุ้กฝ่ำยด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมแผนปฏิบติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและ

แผนกำรจดัหำพสัดุของหน่วยงำน อยำ่งเคร่งครัด เพื่อใหส้ำมำรถบริหำรพสัดุ ควบคู่กบักำร

บริหำรงบประมำณใหเ้กิดประสิทธิภำพไม่ท ำใหก้ำรจดัซ้ือจดัจำ้งไปกระจุกตวัในช่วง

ปลำยปีงบประมำณ รวมทั้งติดตำมใหมี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนดงักล่ำวเพื่อควำม

รวดเร็วในกำรด ำเนินกำรสำมำรถเบิกจ่ำยเงินไดท้นัภำยในปีงบประมำณนั้น  

   


