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120 ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 

ภาพรวม(ทุกงบ) รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า 

O20 
สรุปผลการก ากับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

งบรายจ่าย ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
 เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการ 
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม (ทุกงบ) 34.08 60.55 56.24 89.47 81.74 84.90     100 99.70 
รายจ่ายลงทุน   28.96   47.74 58.15   83.60 81.65 63.31     100 99.92 
รายจ่ายประจ า 35.33 67.21 55.78 92.10 81.76 93.54     100 99.64 

  

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อเทียบกับมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บท ตามท่ีส านักงบประมาณได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ พบว่า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถเบิกจ่าย 

เมื่อส้ินไตรมาส 1 รายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ +18.78 รายจ่ายประจ า สูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ +31.88 

เมือ่ส้ินไตรมาส 2 รายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ +25.45 รายจ่ายประจ า สูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ +36.32 

เมื่อส้ินไตรมาส 3 รายจ่ายลงทุน ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ -18.34 รายจ่ายประจ า สูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ +11.78 

เมื่อส้ินไตรมาส 4 รายจ่ายลงทุน ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ -0.08 รายจ่ายประจ า ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ -0.36 

 



 

ปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นสาเหตุให้การเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. รายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.  
ได้ก าหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมอบอ านาจให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ให้โรงเรียนตามนโยบายท่ีก าหนด ต้องมีวิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการก่อน
ด าเนินการจัดซื้อให้ครบถ้วน ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการหลายขั้นตอน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบ
กับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การเบิกเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย                

2. ในการด าเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวม มีหลากหลายรายการท่ีต้องด าเนินการจัดซื้อให้
โรงเรียนในสังกัดตามความต้องการของผู้ใช้ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการก าหนดคุณลักษณะ และ
ความต้องการตามท่ีผู้ใช้ประสงค์ จึงท าให้บางรายการไม่สามารถหาผู้ขายได้ มีการประกาศหลายครั้ง ท าให้
ระยะเวลาในการด าเนินงานใช้เวลามากและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามก าหนด 

3. ความคล่องตัวในการด าเนินงานค่อนข้างล่าช้าเนื่องจากบางโรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร
และต้องใช้เวลาในการมาร่วมด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบ 
ท่ีก าหนด เป็นเหตุให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่รวดเร็วตามความต้องการจ าเป็น เมื่อเทียบกับการมอบ
อ านาจให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง จะท าให้การด าเนินงานได้คล่องตัวและรวดเร็ว เพราะเป็นการจัดซื้อ  
จัดจ้างจ านวนน้อย และไม่มีหลายรายการ 

4. รายจ่ายประจ า เป็นเงินเหลือจ่ายจากแผนงานบูรณาการฯ ทุกแผนงาน ท่ีด าเนินการตามโครงการ
เสร็จส้ินแล้ว ไม่สามารถน าเงินเหลือจ่ายมาใช้ได้ 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

1. ควรมีการกระจายอ านาจการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อจะท าให้โรงเรียน
ได้รับของใช้ได้ทันตามความต้องการ 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายท่ีก าหนด 

3. ควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อติดตามให้มีการ ส่งหลักฐานเบิกเงิน
งบประมาณ 

4. ควรมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

การจัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- เป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตอบสนองและสอดคล้องกับ นโยบาย จุดเน้น ตัวช้ีวัดครบทุก
ประเด็นตามนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงเป็นแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีตอบสนองในการพัฒนาต่อยอด แก้ปัญหา ตาม
บทสรุป การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร  (SWOT) โดยเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีมีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 



- เป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- เป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนให้
ด าเนินการ 

- เป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ สนับสนุนให้ด าเนินงาน 

ด้านงบประมาณ 

- ไตรมาสท่ี  1 และไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ต.ค.63-มี.ค.64)มีงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการน ามาสนับสนุนการด าเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีสอดคล้อง และขับเคล่ือน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ หรือเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุเนื่องมาจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณให้น้อย และต้องน างบประมาณมาเจียดจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
บริหารภายในส านักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย 

- ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-ส.ค.64) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้ ประกอบกับแต่ละส านักฯของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ได้สนับสนุนประมาณให้เพิ่มเติม พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินการท่ีสอดคล้องกับนโยบาย ตัวช้ีวัด 
จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นท่ีจึงสามารถปรับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องเป็นไปตามความต้องการ
และตอบสนองตามตัวช้ีวัด ความส าเร็จ ท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้สามารถด าเนินการ สามารถขับเคล่ือนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ มีผลงานและผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

- ไตรมาสท่ี 4 (ก.ย.64) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่ง และเร่งรัดการด าเนินงานจึงท าให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาบางแห่ง
ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมีระยะเวลาด าเนินการอย่างกระช้ันชิดและเร่งรัด 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

- การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประมาณร้อยละ 80 
สามารถเบิกจ่ายได้ตามปฏิทินและกรอบระยะเวลาท่ีวางแผนไว้ อีกประมาณร้อยละ 20 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามปฏิทินหรือระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีสาเหตุเนื่องมาจาก 

- มีนโยบาย จุดเน้น ภาระงานเร่งด่วนต้องด าเนินการก่อน 

- กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เนินการ ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา) เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือ
ซ้ าซ้อนกันกับโครงการ กิจกรรมอื่น ๆ จึงต้องปรับวัน เวลา และสถานท่ี และส่งผลให้ไม่สามารถเบิก-จ่าย 
งบประมาณได้ตามปฏิทินหรือระยะเวลาท่ีก าหนด 

 



 
สรุปการบริหาร-ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
องค์ประกอบท่ี 1 งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) 

 ท่ี รายการ งบประมาณ 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพักและพาหนะและค่าล่วงเวลา            330,000.00  
2 ค่าเบ้ียประชุม, ค่าอาหาร อาหารว่างในการประชุมฯ             70,000.00  
3 ค่าจ้างช่ัวคราว-สมทบประกันสังคม          1,051,238.72  
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าประกันภัย              90,000.00  
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์            550,000.00  
6 ค่าวัสดุส านักงาน            590,000.00  
7 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน            220,100.00  
8 ค่าถ่ายเอกสาร            125,000.00  
ข ค่าสาธารณูปโภค   
9 ค่าไฟฟ้า            575,000.00  
10 ค่าน้ าประปา              27,000.00  
11 ค่าโทรศัพท์              30,000.00  
12 ค่าไปรษณีย์              35,761.28. 
13 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน                  0.00  

รวม         3,694,100.00  
 

องค์ประกอบที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ท่ี โครงการ งบประมาณ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
1 ค่าเสริมสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการเขตฯ      93,322.00   งบกลาง 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษฯ     13,000.00   นิศากร 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ก.ต.ป.น. 

(ไตรมาส1-2) 

     91,610.00   สุจินต์ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร สพป.พะเยา เขต2                -     พัฒน ์

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต ป.6 ปีการศึกษา 2564                -     นิเทศ 



6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต นักเรียนกลุ่มเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 

               -     นิเทศ 

7 โครงการปรับภูมิทัศน์ ตามนโยบายส านักงาน ร่มรื่น สะอาด 
น่ามอง 

     11,750.00   อ านวยการ 

8 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ        3,600.00   นิเทศ 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนรายงานวิจัย      20,068.00   บุคคล 

10 โครงการจัดกีฬากลุ่มอ าเภอเชียงค า      10,000.00   ส่งเสริม 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เตรียมความพร้อมประเมิน
คุณภาพภายนอก 

               -     นิเทศ 

12 โครงการาประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตฯและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

       6,800.00   อ านวยการ 

13 โครงการพัฒนาห้องสมุด "เรียนรู้ อ่าน คิด ชีวิตพัฒนา"      55,750.00   นิเทศ 

14 ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง     500,000.00   การเงิน 

15 ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง     200,000.00   การเงิน 

                                                    รวมทั้งสิ้น  1,005,900.00   

 

 

 


