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กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 



 

การจัดสรรงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งสิ้น 310,173,265 บาท  โดยแบ่งออกเป็น  6  แผนงาน ได้แก่ 
 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ                    จ านวนเงิน   13,618,000  บาท  
 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวนเงิน  102,900,493 บาท 
 3.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                จ านวนเงิน  65,164,372 บาท 
 4.แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา         จ านวนเงิน 127,735,400 บาท 
 5.แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ          จ านวนเงิน      345,000 บาท 
 6.แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด        จ านวนเงิน      410,000 บาท 
  

 โดยแยกเป็นรายจ่ายประจ า  จ านวนเงิน 221,856,797 บาท (ไม่รวมเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19) คิดเป็นร้อยละ 71.53 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
รายจ่ายลงทุน 88,316,468 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.47 ของงบประมาณท่ีได้รับ   ซึ่งจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

- งบบุคลากร    จ านวนเงิน 11,307,400 บาท 
- งบด าเนินงาน   จ านวนเงิน    78,605,787 บาท 
- งบลงทุน    จ านวนเงิน 88,316,468 บาท 
- งบเงินอุดหนุน   จ านวนเงิน       127,125,400 บาท 
- งบรายจ่ายอื่น   จ านวนเงิน   4,818,210 บาท 

                                 รวมทั้งสิ้น                    310,173,265 บาท 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับงบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช่จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควิค-19     จ านวนเงิน  52,820,000 บาท  และด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งสิ้น 
จ านวนเงิน 52,820,000 บาท  
 
 
 
 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 



แผนภูมที่ 1 แสดงร้อยละงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
            
                                      
1.งบบุคลากร             จ านวนเงิน  11,307,400 บาท  เป็นค่าจ้างพนักงานราชการ      จ านวน  41 ราย 
2.งบด าเนินงาน          จ านวนเงิน  78,605,787 บาท  ประกอบด้วย 
 2.1 ค่าจ้างอัตราจ้างทุกประเภท   จ านวน            ราย     เป็นเงินทั้งสิ้น      54,496,530 บาท ดังนี้ 
  2.1.1 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ 3 ราย           จ านวนเงิน     336,360 บาท 
  2.1.2 ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 15 ราย  จ านวนเงิน   2,790,900 บาท 
  2.1.3 ค่าจ้างนักการภารโรง    112  ราย     จ านวนเงิน 11,459,140 บาท  
  2.1.4 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (15000) 77 ราย    จ านวนเงิน 16,520,190 บาท 
  2.1.5 ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน (9000)  152 ราย    จ านวนเงิน 17,233,200 บาท 
  2.1.6 ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   15    ราย    จ านวนเงิน  1,704,240 บาท 
  2.1.7 ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  14  ราย     จ านวนเงิน  4,452,500 บาท 
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน     จ านวนเงิน 4,700,000 บาท 
 2.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ    จ านวนเงิน  3,350,000 บาท 
 2.4 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  จ านวนเงิน 16,059,257 บาท 
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งบประมาณที่ ได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ งบรายจ่ายอื่น



3.งบลงทุน         จ านวนเงิน  88,316,468 บาท  ประกอบด้วย 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์         จ านวนเงิน 13,940,166 บาท 
 3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       จ านวนเงิน 74,376,302 บาท 
4.งบเงินอุดหนุน      จ านวนเงิน  127,125,400 บาท  ประกอบด้วย 
 4.1 ค่าหนังสือเรียน        จ านวนเงิน 17,155,343 บาท 
 4.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       จ านวนเงิน 13,516,745 บาท 
 4.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวนเงิน  9,507,720 บาท 
 4.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน        จ านวนเงิน  9,449,891 บาท 
 4.5 ค่าจัดการเรียนการสอน       จ านวนเงิน 77,495,701 บาท 
5.งบรายจ่ายอ่ืน       จ านวนเงิน   4,818,210 บาท   ประกอบด้วย 
 5.1 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน     7     ราย     จ านวนเงิน    953,700 บาท 
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     จ านวนเงิน  3,864,510 บาท 
 
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งมาตรการภาครัฐประจ าปี  พ.ศ.2564 ให้ทุกหน่วย
เบิกจ่ายได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายได้เร่งรัดด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส 
    งบรายจ่าย     ไตรมาสที่ 1 

     (ร้อยละ) 
     ไตรมาสที่ 2 
   (สะสมร้อยละ) 

     ไตรมาสที่ 3 
   (สะสมร้อยละ) 

     ไตรมาสที่ 4 
   (สะสมร้อยละ) 

ภาพรวม(ทุกงบ) 32           54           77           100 

รายจ่ายลงทุน           20           45           65           100 

รายจ่ายประจ า           36           57           80           100 
 

เพ่ือให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด มีผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1. หน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยงานในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุน
ให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 รวมทั้งการบริหารสัญญาให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามงวดงานในสัญญา มิให้
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
 2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งให้มีการ
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเร่งรัดให้มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งรายการงบลงทุนและ
รายจ่ายประจ า เป็นไปตามหมายมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้  



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 ซึ่งก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ในไตรมาสที่ 4 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย 
ร้อยละ 100 
 
ตารางท่ี 1  สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รายการ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับ 

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

     ผลการเบิกจ่าย 
  บาท                 ร้อยละ 

          คงเหลือ 
        บาท             ร้อยละ 

งบบุคลากร  11,307,400.00 100  11,302,579.18 99.96        4,820.82 0.04 

งบด าเนินงาน  78,605,787.00 100  62,322,799.13 79.29 16,282,987.87 20.71 
งบลงทุน  88,316,468.00 100  63,203,858.54 71.57 25,112,609.46 28.43 

งบเงินอุดหนุน 127,125,400.00 100 127,074,925.00 99.96       50,475.00 0.04 

งบรายจ่ายอื่น    4,818,210.00 100    4,687,676.20 97.29      130,533.80 2.71 
ภาพรวม 310,173,265.00 100 268,591,838.05 86.59 41,581,426.95 13.41 

 
 จากตารางที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมทั้งสิ้น 310,173,265 บาท และมีผลเบิกจ่ายภาพรวม 
268,591,838.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.59 คงเหลือ  41,581,426.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.41 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับจัดงบประมาณ งบด าเนินงานและงบลงทุน 
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดส านักงานและค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่โอน
งบประมาณเป็นงบด าเนินงาน   จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 แต่ได้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)  และงบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณได้เนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบงานในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
 



2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) 
 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ย้อนหลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-พ.ศ.2564) มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 3 ปีย้อนหลัง ตามงบรายจ่าย 

รายการ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลเบิกจ่าย(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลเบิกจ่าย(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผลเบิกจ่าย(ร้อยละ) 

รายจ่ายประจ า           98.69           98.09           92.58 

รายจ่ายลงทุน           80.05           55.75           71.57 

รายจ่ายภาพรวม           95.15           88.54           86.59 
 จากตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พบว่ารายจ่ายประจ ามีอัตราการ
เบิกจ่ายน้อยกว่าทุกปีเนื่องจากงบประมาณรายการค่าเช่าบ้านซึ่งได้รับจัดสรรในแผนงานบุคลากรภาครัฐมีเงินคงเหลือ
แต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้และงบด าเนินงานรายการค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณแต่ได้ด าเนินการผูกพันในระบบ 
GFMIS .ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) แล้ว 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 3 ปีย้อนหลัง ตามหมวดรายจ่าย 
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ตารางท่ี 3  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม เปรียบเทียบกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ปีงบประมาณ           เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี 

             เป้าหมาย           เบิกจ่ายจริง   สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     พ.ศ.2562                100              95.15 -4.85 
     พ.ศ.2563                100              88.54 -11.46 

     พ.ศ.2564                100              86.59 -13.41 

  
จากตารางที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 3 ปีย้อนหลัง พบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัด
งบประมาณรายจ่ายใกล้จะสิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในสิ้น
ปีงบประมาณแต่ได้ด าเนินผูกพันในระบบ GFMIS ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้ว 
 

ประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ได้ตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี แต่งบประมาณรายจ่ายทุกรายการตาม
แผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ ทุกโครงการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นตามภารกิจและยังมีเงินเหลือจ่ายที่สามารถน าไปบริหารจัดการในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อย มีเงินเหลือจ่าย 
4,469,800 บาท   ส่งคืนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนเงิน 4,213,800 บาท คงเหลือ 
256,000 บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 2 งบด าเนินงาน ส าหรับงบด าเนินงานที่เหลือจ่ายจากกิจกรรม/โครงการต่างๆที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์แล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานน ามาจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 

บทวิเคราะห์ 
 ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่บรรลุตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีก าหนดไว้ต้องเลื่อนออกไป ส าหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนก็เกิดผล
กระทบเช่นกัน เนื่องจากคนงานลูกจ้างไม่สามารถเข้าท างานได้ท าให้งานไม่แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลาหรือตามงวด
งาน การก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมากท าให้การก าหนดงวดงานสุดท้ายข้าม
ปีงบประมาณ ท าให้มีเงินที่จะต้องกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นจ านวนมาก และกรมต้นสังกัดโอนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย



ในการบริหารส านักงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในวันสุดท้ายของปีงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรสามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ทันภายในปีงบประมาณแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย มติคณะรัฐมนตรี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในปีต่อไป ดังนี้ 
 1 .ควรเร่งจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและมีความชัดเจนมากที่สุด 
 2 .ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการเร่งด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 
 3. กิจกรรมหรือโครงการที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ให้
ด าเนินการแจ้งปรับเปลี่ยนไปด าเนินการกิจกรรมที่มีความจ าเป็นมากกว่า 
 4. กรณีมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีทุกงบรายจ่าย ควรด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป 
 5. น าผลการวิเคราะห์การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณและพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณในปีถัดไป 
 
 

  
 






































































