


  ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน 
กําหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวาง
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้
กําหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 100 (รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจํา และรายจ่ายลงทุน) 
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานเห็นขอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ภาพรวม ร้อยละ 23 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 
รายจ่ายประจ า ร้อยละ 28 ร้อยละ 58  ร้อยละ 80  ร้อยละ 100 
รายจ่ายลงทุน  ร้อยละ 3  ร้อยละ 40  ร้อยละ 65  ร้อยละ 100 

 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีหน่วยรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 52 หน่วย (โรงเรียน 
51 โรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม)  โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนมเป็นหน่วยเบิก  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายการใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ จําแนกตามหมวดรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
             สํานักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน  
             2564) 

หมวดรายจ่าย ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

ร้อยละ 
การจัดสรร 

งบบุคลากร (พนักงานราชการ) 52,648,800.00 9.86 
งบดําเนินงาน (งบประจํา) 48,904,376.00 9.16 
งบลงทุน 95,993,180.00 17.98 
งบเงินอุดหนุน 334,538,113.00 62.67 
งบรายจ่ายอื่น 1,724,955.00 0.32 

รวมงบประมาณ 533,809,424.00 100.00 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.นครพนม  



 จากตาราง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและโรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น 533,809,424.00 บาท จําแนกงบประมาณตามหมวดรายจ่ายจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ หมวดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ หมวดงบเงินอุดหนุน จํานวน 334,538,113.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ  62.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด รองลงมา คือ หมวดงบลงทุน จํานวน  
95,993,180.00   บาท  คิดเป็นร้อยละ  17.98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด  หมวดงบบุคลากร 
(พนักงานราชการ) จํานวน  52,648,800.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  9.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด  หมวดงบดําเนินงาน จํานวน  48,904,376.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  9.16 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด และหมวดงบรายจ่ายอื่น จํานวน 1,724,955.00  บาท คิดเป็นร้อยละ  0.32 ของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งหมด ตามลําดับ 
 

แผนภาพ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จําแนกตามหมวดรายจ่าย  
             สํานักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษานครพนม (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน  
             2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2564 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จําแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า หมวดรายจ่ายที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ หมวดงบ
เงินอุดหนุน ร้อยละ 99.80 รองลงมา คือ หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ร้อยละ 96.87  หมวดงบบุคลากร (พนักงาน
ราชการ) ร้อยละ 94.16 หมวดงบดําเนินงาน ร้อยละ 82.62 และหมวดงบลงทุน ร้อยละ 26.62 
  เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและ
โรงเรียนในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
รายจ่ายงบประจํา และรายจ่ายลงทุน ต่ํากว่าค่าเป้าหมายที่กําหนด โดยผลการใช้จ่ายในภาพรวม รายจ่ายงบ
ประจํา และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ 82.62 และ 26.62 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ รายจ่ายงบลงทุน คงเหลือ จํานวน 70,437,399.42 บาท ได้กันเพ่ือกันเบิกเหลื่อมปี ใน
ปีงบประมาณถัดไป 

งบบุคลากร
(พนักงานราชการ)

94.16 %

งบด าเนินการ
82.62 %

งบลงทุน 
26.62 %

งบเงินอุดหนุน
99.80 %

งบรายจ่ายอื่น
96.87 %

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม (1 ตุลาคม-30 กันยายน 2564) 
ประเภทรายจ่าย ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร 

(บาท) 
ผลการ เบิ กจ่ า ย
(บาท) 

ร้ อ ย ล ะ  ก า ร
เบิกจ่าย 

คงเหลือ (บาท) 

งบบุคลากร
(พนักงานราชการ) 

  52,648,800.00    49,573,191.09               94.16     3,075,608.91  

งบดําเนินงาน 
(งบประจํา) 

  48,904,376.00    40,404,601.11               82.62     8,499,773.89  

งบลงทุน   95,993,180.00    25,555,780.58               26.62    70,437,399.42  
งบเงินอุดหนุน  334,538,113.00   333,872,572.00               99.80        665,541.00  
งบรายจ่ายอื่น     1,724,955.00     1,670,915.07              96.87          54,039.93  

รวมงบประมาณ 533,809,424.00 451,077,059.85 84.50 82,732,364.15 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1.งบบุคลากร มีพนักงานราชการในสังกัดลาออก และทําสัญญาจ้างระหว่างเดือน ทําให้มีงบประมาณ
คงเหลือ 
 2.งบดําเนินงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต
ล่าช้า ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดต้องสํารองจ่ายไปพลางก่อน และจัดส่งเอกสารมายังสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือ
ดําเนินการเบิกจ่ายภายหลัง 
 3.งบลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ขาดแคลนแรงงาน
ก่อสร้าง  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ จึงส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามงวดงาน  การเบิกจ่าย
งบประมาณจึงไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 4.การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้โครงการหลายโครงการตามแผนปฏิบัติการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. กํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะการใช้
จ่ายงบลงทุน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจงานสภาพจริง การรายงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินงานรายไตรมาส โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารได้ทราบ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  
 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรแจ้งแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี  มายัง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้ทราบ และไม่เห็นควรในการจัดสรรงบประมาณในระหว่างสัปดาห์สุดท้าย
ของปีงบประมาณ 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.นครพนม  
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