
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน กําหนดให้มี

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวาง ระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่  จะได้รับจากการใช้จ่าย

งบประมาณ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ 

และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ กําหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 

100 (รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุน) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานเห็นขอบมาตรการการ

คลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

รายการ ไครมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
ภาพรวม ร้อยละ 23 ร้อยละ 54 
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 28 ร้อยละ 58 
รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 3 ร้อยละ 40 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีหน่วยรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 52 หน่วย (โรงเรียน 51 โรงเรียน 

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม) โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษานครพนม

เป็นหน่วยเบิก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายการใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จึงได้จัดทํา

แผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน  งบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้สรุปรายงานผลการใช้จ ่าย

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 และ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 

มีนาคม 2565 ดังนี้ ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 -30 มีนาคม 

2565) 

 

 



ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564-30 มีนาคม 2565) 

หมวดรายจ่าย ได้รับจัดสรร (บาท) ร้อยละการจัดสรร 
งบบุคลากร (พนักงานราชการ) 26,324,400 9.86 

งบดําเนินงาน (งบประจํา) 24,452,188 9.16 
งบลงทุน 47,996,590 17.99 

งบเงินอุดหนุน 167,269,056 62.67 
งบรายจ่ายอื่น 862,477 0.32 

รวม 266,904,711 100 
จากตาราง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและโรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรร  งบประมาณ

ประจําปี พ.ศ.2565 ทั้งสิ้น 266,904,711.00 บาท จําแนกงบประมาณตามหมวดรายจ่ายจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้

หมวดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ หมวดงบเงินอุดหนุน จํานวน 167,269,056.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

62.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด รองลงมา คือ หมวดงบลงทุน จํานวน 47,996,590.00 บาท คิดเป็น

ร ้อยละ 17.99 ของงบประมาณที ่ ได ้ร ับจ ัดสรรท ั ้งหมด หมวดงบบุคลากร  (พนักงานราชการ) จ ํานวน 

26,324,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด หมวดงบดําเนินงาน จํานวน 

24,452,188.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรทั้งหมด และหมวดงบรายจ่ายอ่ืน 

จํานวน 862,477.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของงบประมาณท่ี ได้รับจัดสรรทั้งหมด ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม (1 ตุลาคม-2564 -30 มีนาคม 2565) 

ประเภทรายจ่าย ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
(บาท) 

งบบุคลากร (พนักงานราชการ) 26,324,400 24,786,595 94.15 1,537,805 
งบดําเนินงาน (งบประจํา) 24,452,188 20,202,300 82.61 4,249,888 
งบลงทุน 47,996,590 12,777,890 26.62 35,218,700 
งบเงินอุดหนุน 167,269,056 166,936,286 99.80 332,770 
งบรายจ่ายอื่น 862,477 835,457 96.87 27,020 
รวมงบประมาณ 266,904,711 225,538,528 84.50 41,366,183 

ปัญหาอุปสรรค  

1.งบบุคลากร มีพนักงานราชการในสังกัดลาออก และทําสัญญาจ้างระหว่างเดือน ทําให้มีงบประมาณ  
คงเหลือ 

 2.งบดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต ล่าช้า 
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องสํารองจ่ายไปพลางก่อน และจัดส่งเอกสารมายังสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือดําเนินการ
เบิกจ่ายภายหลัง 

 3.งบลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ขาดแคลนแรงงาน 
ก่อสร้าง ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ จึงส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามงวดงาน การเบิกจ่าย งบประมาณ
จึงไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้  

4.การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้โครงการหลายโครงการตามแผนปฏิบัติการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  ของ
โครงการ  

ข้อเสนอแนะ  

1. กํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะการใช้ จ่าย 
งบลงทุน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การลงพื้นที่เพื่อตรวจงานสภาพจริง การรายงานความก้าวหน้าของ  การ
ดําเนินงานรายไตรมาส โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารได้ทราบ เพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้ทันท่วงที  



2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี มายัง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ทราบ และไม่เห็นควรในการจัดสรรงบประมาณในระหว่างสัปดาห์สุดท้าย  ของ
ปีงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


