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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยและเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี พ.ศ. 2565
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สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณปี พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

หมำยเหตุ : 1.  % หมำยถึง ร้อยละของ โอนจัดสรร
2.  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรแล้ว จ ำนวน 133,980.74 ล้ำนบำท ยงัไม่ได้รับจัดสรร จ ำนวน 122,424.53 ล้ำนบำท

ที่มำข้อมูล : รำยงำน BW – GFMIS ณ วันที่ 18 ก.พ. 2565

งบรำยจ่ำย
วงเงนิ 
(พ.ร.บ.)

โอนจดัสรร

เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ  
ยงัไม่เบิกจ่ำย                

จ ำนวน %

เป้ำหมำยไตรมำส 2

จ ำนวน %
%

สูงกว่ำ

(-ต ่ำกว่ำ)

งบบุคลำกร 192,757.37 96,378.83 80,375.28 83.40 57.00 26.40 16,003.55 16.60

งบด ำเนินงำน 11,996.00 5,939.11 3,919.62 66.00 57.00 9.00 2,019.49 34.00

งบลงทุน 11,616.51 11,614.12 2,746.30 23.65 29.00 (-5.35) 8,867.82 76.35

งบเงนิอุดหนุน 39,089.68 19,593.07 15,008.33 76.60 57.00 19.60 4,584.74 23.40

งบรำยจ่ำยอ่ืน 945.71 455.61 89.04 19.54 57.00 (-37.46) 366.57 80.46

รวม 256,405.27 133,980.74 102,138.57 76.23 51.00 25.23 31,842.17 23.77



ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
4,744.95 ลบ.

คงเหลือ
รอก่อหนี ้/ เบิกจ่ำย 
27,097.22 ลบ.

20.23%

สพป./สพม./สศศ./
ร.ร.หน่วยเบิก
รวม 5,624.45 ลบ.

ส่วนกลำง
21,472.77 ลบ.
(เป็นงบบุคลำกร 
16,003.55 ลบ.)

3.54%ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว

102,138.57 ลบ.

76.23%

(สพฐ.) ภาพรวมทกุงบ

ที่ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ 133,980.74 ลา้นบาท

ที่มำข้อมูล : รำยงำน BW – GFMIS ณ วนัที่ 18 ก.พ. 2565

หมำยเหตุ : งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้รับจดัสรรแล้ว จ ำนวน 133,980.74 ล้ำนบำท ยงัไม่ได้รับจดัสรร จ ำนวน 122,424.53 ล้ำนบำท



งบด ำเนินงำน
ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมำณแล้ว 5,939.11 ล้ำนบำท

3.78

30.22

66.00

ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว
3,919.62 ล้ำนบำท

66.00 %

ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
224.62 ล้ำนบำท

3.78 %

คงเหลือ
รอก่อหนี ้/ เบิกจ่ำย
1,794.87 ล้ำนบำท

สพป./สพม./สศศ./
ร.ร.หน่วยเบกิ 
รวม 954.98 ลบ.

ส่วนกลำง 
839.89 ลบ.

30.22 %



งบลงทุน
ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมำณแล้ว  11,614.12 ล้ำนบำท

23.65

38.88

37.47 สพป./สพม./สศศ./
ร.ร.หน่วยเบิก 
รวม 4,091.11 ลบ.

ส่วนกลำง 
261.20 ลบ.

ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว
2,746.30 ล้ำนบำท

คงเหลือ      
รอก่อหนี ้/ เบิกจ่ำย
4,352.31 ล้ำนบำท

23.65%

37.47%

ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
4,515.51 ล้ำนบำท

38.88%
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ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
จ ำแนกรำยเขตพื้นที่
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งบด ำเนินงำน



สพป. ไดร้บัจดัสรร ด าเนินงาน จากสว่นกลางแลว้

ทัง้สิ้น  3,646.63 ลา้นบาท

82.12

17.75

0.13

ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว
2,994.74 ล้ำนบำท

82.12 %

คงเหลือ
(รอก่อหนี/้เบกิจ่ำย)
646.97 ล้ำนบำท

ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
4.92 ล้ำนบำท

17.75%

0.13%



สพม. ไดร้บัจดัสรร งบด าเนินงาน จากสว่นกลางแลว้

ทัง้สิ้น  588.79 ลา้นบาท

0.22

30.23
69.55

คงเหลือ
(รอก่อหนี/้เบกิจ่ำย)

177.98 ล้ำนบำท

30.23%

ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
1.29 ล้ำนบำท

0.22%

ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว
409.52 ล้ำนบำท

69.55%
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งบลงทุน



สพป. ไดร้บัจดัสรร งบลงทนุ จากสว่นกลางแลว้

ทัง้สิ้น  7,368.44 ลา้นบาท

27.64

40.50

31.86

ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว

2,036.42 ล้ำนบำท

ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
2,984.08 ล้ำนบำท

40.50 %

คงเหลือ
(รอกอ่หน้ี/เบกิจา่ย)

2,347.94 ล้ำนบำท

31.86 %

27.64 %



สพม. ไดร้บัจดัสรร งบลงทนุ จากสว่นกลางแลว้

ทัง้สิ้น  2,382.02 ลา้นบาท

38.36

14.41

47.23

คงเหลือ
(รอก่อหนี/้เบกิจ่ำย)

913.71 ล้ำนบำท

ก่อหนีผู้กพนั
ยงัไม่เบิกจ่ำย
1,124.99 ล้ำนบำท

47.23 %

ก่อหนีผู้กพนั
เบิกจ่ำยแล้ว
343.32 ล้ำนบำท

14.41 %

38.36 %
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มำตรกำรเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 



สพฐ. ได้แจ้งมาตรการเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(มติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2564
หนังสือ สลค. ด่วนท่ีสดุ ท่ี นร 0505 / ว 3476 ลว. 22 ธนัวาคม 2564)

และแนวปฏิบติัส าหรบัหน่วยเบิกจ่ายในสงักดั สพฐ.
ให้หน่วยเบิกจ่ายภายในสงักดัถือปฏิบติัตาม

หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/ว133 ลว 12 ม.ค. 2565
มีรายละเอียด ดงัน้ี



1. มาตรการเรง่รดัการเบิกจา่ยงบประมาณและการใชจ้า่ยภาครฐัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 ก าหนดเป้าหมายการเบิกจา่ยงบประมาณและการใชจ้า่ยภาครฐั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงัน้ี



1.2 ส ำหรับหน่วยงำนที่มีเงินกนัไว้เบิกเหล่ือมปี 
ให้เร่งรัดเบิกจ่ำยเงินกนัไว้เบิกเหล่ือมปีโดยเร็ว 

กรณี หน่วยรับงบประมำณได้ก่อหนีผู้กพนัไว้ก่อนส้ินปีงบประมำณและไม่สำมำรถเบิก
จ่ำยเงินจำกคลงัได้ทันภำยในปีงบประมำณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกนิ 
6  เดอืนของปีงบประมาณถดัไป ( 31 มี.ค.65 ) เว้นแต่มีความจ าเป็น
ต้องขอเบิกเงินจากคลงัภายหลงัเวลาดงักล่าว  ให้ขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลัง 
เพือ่ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกนิ 6 เดอืน ( 30 ก.ย.65 )

(ตำมพระรำชบัญญตัิวธีิกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561)



2. แนวปฏิบัติส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยในสังกดั สพฐ. 
1) หน่วยเบิกจ่ำยหรือหน่วยงำนในสังกดั ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมำณเร่งรัดกำรก่อหนีผู้กพนัรำยกำรงบลงทุน
ให้เสร็จส้ิน ทุกรำยกำรภำยในไตรมำสที ่2 ( 31 ม.ีค.65 ) รวมทั้งกำรบริหำรสัญญำให้ ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร
ตำมงวดงำนในสัญญำ มใิห้เบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ 

2) ให้เขตพืน้ที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรตดิตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมทั้งให้มี
กำรประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจแก่โรงเรียนในสังกดั เพ่ือเร่งรัดให้มผีลกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งรำยกำร
งบลงทุนและรำยจ่ำยประจ ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำยมตคิณะรัฐมนตรีทีก่ ำหนดไว้

3) กรณีหน่วยเบิกจ่ำยอยู่ในเขตพืน้ที ่ทีไ่ด้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 และมีผลกระทบต่อกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือบริหำรงวดงำนในสัญญำ 
ให้คณะกรรมกำรตดิตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ตำมข้อ 2) ด ำเนินกำรแก้ไขให้คลีค่ลำยและ
รำยงำนผลไปยงั สพฐ. ทรำบ



เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี

(งบประมำณปี พ.ศ. 2564)

ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์



งบประมาณปี พ.ศ. 2564 อนุมตั ิ 8,376.63 ลา้นบาท

ยังไม่เบิกจ่ำย โดยกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

จ ำนวน  3,083.92 ล้ำนบำท 

ให้เบิกจ่ำยภำยใน 31 มีนำคม 2565
เว้นแต่มีควำมจ ำเป็น ให้ขอท ำควำมตกลง
กับกระทรวงกำรคลัง เพื่อขยำยต่อไปอีก

ไม่เกิน 30 กันยำยน 2565
งบประมำณดังกล่ำวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561

63.18%
36.82%

เบิกจ่ำยแล้ว
5,292.71 ล้ำนบำท



เร่ืองติดตำมเร่งด่วน
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หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที่ ศธ 04002/ว 649
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564
เรื่อง  กำรส ำรวจข้อมูลในระบบ 

KTB Corporate online


