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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   

หมวด 5 มำตรำ 39 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546    และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มำตรำ 8 มำตรำ 34 วรรคสอง ได้ก ำหนดให้มีกำรแบ่งเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร

ก ำหนดให้มีส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต และส ำนักงำนเขตพื้นที่

มัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต และได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเป็น 8 กลุ่ม และออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน

ส ำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเป็น 7 กลุ่ม และเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่มัธยมศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         

ขั้นพื้นฐำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับ

กำรให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริมงบประมำณ ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส     

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

- กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
- ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
- ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
- ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบริหำรสินทรัพย์ 
- ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุและงำน

บริหำรสินทรัพย์ 
- ปฏิบัติงำนร่วมกันหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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1.1 งำนกำรเงิน 
1.1.1 กำรเบิกเงิน 
1.1.2 กำรจ่ำยเงิน 
1.1.3 กำรยืมเงิน 
1.1.4 กำรรับเงิน 
1.1.5 กำรเก็บรักษำเงิน 
1.1.6 กำรน ำเงินส่งคลัง 
1.1.7 กำรกันเงิน 

1.2 งำนบัญชี 

1.2.1 สมุดเงินสด 
1.2.2 สมุดเงินฝำกธนำคำร 
1.2.3 ทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน 
1.2.4 ทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง 
1.2.5 ทะเบียนคุมลูกหนี้รำยตัว 
1.2.6 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
1.2.7 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรณียังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS 
1.2.8 รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน  
1.2.9 รำยงำนงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 
1.2.10 ทะเบียนคุมเงินฝำกประจ ำงวดส่วนจังหวัด 
1.2.11 กำรตรวจสอบและรำยงำน 

1.2.12 กำรสรุปรำยกำร 

1.2.13 กำรปิดบัญชี 

1.2.14 กำรบันทึกสิ้นปี 

1.2.15 กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณเงินเหลือจ่ำย 

1.3 งำนบริหำรพัสดุ 

1.3.1 กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง 

1.3.2 กำรควบคุมพัสดุ-กำรเก็บรักษำพัสดุ 

1.3.3 กำรควบคุมพัสดุ-กำรเบิกจ่ำยพัสดุ 

1.3.4 กำรควบคุมพัสดุ-กำรยืมพัสดุ 
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1.3.5 กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

1.3.6 กำรจัดท ำเอง                                                                                                    

1.3.7 กำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

1.4 งำนบริหำรสินทรัพย์ 

1.4.1 กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 

1.4.2 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ(กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของสถำนศึกษำที่ขอใช้ที่รำชพัสดุ       
ในควำมดูแล ครอบครองของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1.4.3 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวงกรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมำขอใช้ท่ีรำชพัสดุในควำมดูแลครอบครองของสถำนศึกษำและส ำนักงำน
เขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

1.4.4 กำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงท่ีรำชพัสดุ 

1.5 ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงินงำนบัญชีงำนพัสดุและงำนบริหำร
สินทรัพย ์

1.6ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ส่วนที่ 2 

แนวคิด ทิศทำงกำรพัฒนำงำน 

แนวนโยบำยกำรบริหำรงบประมำณ  

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ทีเ่ห็นชอบให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติตำม

มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 และส ำนัก

งบประมำณ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย งบลงทุนเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ100 งบด ำเนินงำน

เบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ100 โดยกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ จึงได้ก ำหนดมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 

1.รำยจ่ำยประจ ำให้เร่งรัดด ำเนินงำนและเริ่มเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1 โดยเฉพำะรำยกำร ฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนำ ให้เบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับ

กำรจัดสรร                                                                                                                                               

2. รำยจ่ำยงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1                  

3..รำยจ่ำยงบลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้ำนบำท ต้องก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จในไตรมำสที่ 1                                      

4.หน่วยเบิกจ่ำยที่มีเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว                            

5. งบประมำณโดยรวมในแผนงำน โครงกำรที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินประจ ำงวดตำมไตรมำส 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

เป้ำหมำย
เบิกจ่ำย 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที ่2
ร้อยละ 

ไตรมำสที3่ 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 
ร้อยละ 

ภำพรวม 32 54 77 100 
งบประจ ำ 36 57 80 100 
งบลงทุน 20 45 65 100 
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ภำรกิจ/งำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 ภำรกิจ/งำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริมงบประมำณ ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำงๆ ในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอ ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส 

1.วิสัยทัศน ์

“ บริการด้วยใจ       ยึดในระเบียบ 
                     เปรียบเทียบเป้าหมาย       ทุกฝ่ายพึงพอใจ ” 

2. พันธกิจ 

1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 

2. ประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย บุคคล หน่วยงำนทั้งภำยในองค์และนอกองค์กร              
เพื่อกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันในทุกระดับ          

3.  เพิ่มประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้สนับสนุน ส่งเสริม ภำรกิจและงำนต่ำง ๆของ
หน่วยงำนให้เป็นระบบรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสู่ กำรบริกำรแบบ รวมจุดเดียว 

4. เพิ่มประสิทธิภำพ กำรให้บริกำรเพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
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3. เป้ำประสงค์ 
           1. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน บัญชีและพัสดุของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพ
ตำม มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ                                                                                                  

  2. เพื่อให้กำรบริกำรที่เป็นระบบ  สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงกับผู้รับบริกำรทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

  3. เพื่อเกิดควำมเชื่อม่ันด้ำนกำรเงินว่ำ กำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยและเชื่อถือ
ได้จำกกำรที่หน่วยงำนมีระบบควำมคุมภำยใน 
            4. เพื่อให้ ผูร้ับบริกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีพัสดุ ของส ำนักงำนเขตมีควำม พึงพอใจในระดับดี 
ขึ้นไปไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 

4. กลยุทธ์ 

1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในทุกด้ำนโดยเน้นกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน             
กำรบัญชีและกำรให้บริกำร 

2. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรบริกำรจัดกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ โดยเน้นระบบ
กำรควบคุมภำยในที่เข้มแข็ง 

3. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพบริกำรแบบจุดเดียว (ONE STOP SERVICE)               

5.หลักกำรด ำเนินกำรท ำงำนดัวยหลักกำร 4 ให้ 

1. ให้เกียรติ   

1.1 หน่วยงำนต้องมีควำมเชื่อม่ันว่ำ บุคลำกรทุกคนมีศักยภำพ มีควำมมุ่งม่ันในกำรท ำงำน
และต้องให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคม 

     1.2 บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนพร้อมปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2. ให้โอกำส หน่วยงำนต้องให้โอกำสกับบุคลำกรในด้ำน                      

2.1 กำรพัฒนำศักยภำพตนเอง                                                                                                
2.2 กำรเรียนรู้งำนในหน้ำที่ งำนพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีหลำกหลำย                                                        
2.3 กำรแก้ไข ปรับปรุงกำรปฏิบัติตนและกำรปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงขึ้น 

3. ให้อภัย          
 กำรปฏิบัติงำนในภำรกิจ หนำ้ที่ควำมรับผิดชอบในบำงครั้งท่ีไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด หน่วยงำนต้องให้อภัยบ้ำงตำมควรแก่เหตุและผล 
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4. ให้ขวัญก ำลังใจ 

         กำรปฏิบัติงำนในภำรกิจ หน้ำที่ของบุคลำกรทั้งท่ีประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและไม่
ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยนั้น  ทุกคนควรได้รับขวัญก ำลังใจเช่นกัน มำกน้อยตำมสมควรแก่
กรณีแห่งเหตุนั้น ๆ    

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1.กำรบริหำรจัดกำรด้ำน กำรเงิน บัญชีและพัสดุของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ผ่านร้อยละ 85   

2.ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบลงทุนเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ100 งบด ำเนินงำนเบิกจ่ำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 โดยกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100  

  3. ผู้รับบริกำร กำรเงิน บัญชีและพัสดุจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในระดับดี 
ขึ้นไปไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 90 

7. บันได 7  ข้ันของปฏิบัติงำน 
1.สร้ำงควำม ตระหนัก เห็นคุณค่ำ เข้ำใจเนื้อหำ ขั้นตอนกำรท ำงำน                                       

2. ก ำหนดเจ้ำภำพหลัก/เจ้ำภำพรองศึกษำเรียนรู้ภำรกิจ ออกแบบ เก็บรวบรวมและ

รำยงำน                                                                                                      

3. ผู้รับผิดชอบหลัก ติดตำม แนะน ำ  ช่วยเหลือ กำรด ำเนินงำน                                             

4. ประเมินตนเอง ปรับปรุงและพัฒนำ                                                                           

5. พัฒนำงำนตำมเป้ำหมำย                                                                                      

6. ตรวจ ติดตำมกำรด ำเนินงำน (Site visited ) ปรับปรุงแก้ไข                                             

7. สรุป รำยงำนผล ตำมก ำหนด 
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ส่วนที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

แนวทำง ปฏิทินกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2563 

ที ่ วันเดือนปี กิจกรรม/กำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมำย
เหตุ 

1. 1-30 ต.ค. 62 สพป. ตรวจสอบช้อมูลกำรจัดสรร
งบประมำณ ปี 2563 ในทุกรำยกำร 

กลุ่มแผนฯ  

2. 10  พ.ย. 62 สพป. แจ้งช้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณปี 
2563  ในทุกรำยกำร ให้โรงเรียนทรำบ 

กลุ่มแผนฯ งบลงทุน 

3. 15 พ.ย. 62 กำรเงินแจ้งผลกำรโอนเงินให้โรงเรียน
ด ำเนินกำรผูกพันสัญญำ 

กลุ่มกำรเงิน งบลงทุน 

4. 30 พ.ย.62 โรงเรียนด ำเนินลงนำมสัญญำในระบบ 
GFMIS 

ผู้บริหำรโรงเรียน งบลงทุน 

5. 9 ธ.ค. 62 โรงเรียนส่งเอกสำรสัญญำ ถึงเขตเพื่อ
ผูกพันงบประมำณ 

ผู้บริหำรโรงเรียน งบลงทุน 

6. 10-19 ธ.ค. 62 โรงเรียนควบคุม ก ำกับดูแล ผู้บริหำรโรงเรียน งบลงทุน 

7. 20 ธ.ค. 62 โรงเรียนส่งเอกสำรเพื่อกำรเบิกจ่ำยให้
ส ำนักงำนเขต 

ผู้บริหำรโรงเรียน งบลงทุน 

8. 28 ธ .ค. 62 สพป. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้เรียบร้อย กลุ่มกำรเงิน งบลงทุน 

9. 4 ม.ค. 64 สพป. ด ำเนินสรุป รำยงำนผล กลุ่มกำรเงิน  

.  งบประมำณโดยรวมในแผนงำน โครงกำร
ที่ได้รับแจ้งกำรโอนเงินประจ ำงวดตำมไตร
มำสให้เบิกจ่ำย  

  

10. 30 ธ.ค. 62 ไตรมำสที่ 1 ให้ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยให้เสร็จ โรงเรียน/กลุ่มกำรเงิน  
11. 31 มี.ค. 63 ไตรมำสที่ 2 ให้ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยให้เสร็จ โรงเรียน/กลุ่มกำรเงิน  

12. 30 มิ.ย. 63 ไตรมำสที่ 3 ให้ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยให้เสร็จ โรงเรียน/กลุ่มกำรเงิน  
13. 14 ก.ย. 63 ไตรมำสที่ 4 ให้ด ำเนินกำรเบกิจ่ำยให้เสร็จ โรงเรียน/กลุ่มกำรเงิน  

14. 20 ก.ย. 63 สพป. สรุปเงินเหลือจ่ำย เสนอขออนุมัติใช้ กลุ่มกำรเงิน  

15. 30 ก.ย. 63 สพป.. ปิดบัญชีงบประมำณปีงบประมำณ 
2563 

กลุ่มกำรเงิน  
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ส่วนที่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนงำนโครงกำร 

1.ผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ 2563 
 

ที ่ ประเภท 
งบประมาณ 

งบประมาณ               
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ                 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ ล าดับ 
สพฐ 

 
1. งบบุคลากร 29,456,400.00 28,584,217.00 97.04 872,183.00 2.96  

2. งบด าเนินงาน 93,558,366.00 91,139,980.00 97.42 2,418,386.00 2.58 65 
3. งบลงทุน 76,490,564.28 27,285,503.00 35.52 49,531,159.09 62.48 164 

4. งบอุดหนุน 169,976,192.00 169,888,216.00 99.95 87,976.00 0.05 38 

5. งบรายจ่ายอื่น 10,422,679.00    10,236,211.70 98.21 186,4673.30 8.57 109 
รวมทั้งสิ้น 380,230,300.00 327,137,129.56 86.03 53,096,171.39 13.97  

                                                                    ข้อมูล ณ.วันที่  30  กันยายน  2563 

          จากตารางข้างต้น ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนและงบด าเนินการ ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  2563  ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้ 

1.งบด าเนินงาน  ( เป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 

ได้รับการโอน จ านวน   93,558,366.00   บาท 

 เบิกจ่าย       จ านวน    91,139,980.00   บาท 

 คิดเป็น         ร้อยละ   97.42                 

สรุป            เบิกจ่ายไดต้่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.58                                                        

2. งบลงทุน   ( เป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 
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ได้รับการโอน จ านวน    76,916,663.00   บาท 

เบิกจ่าย       จ านวน    27,285,503.91   บาท                                                                  

คิดเป็น        ร้อยละ     35.52                                                                                                                       

สรุป            เบิกจ่ายไดต่้ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 62.48 

 จำกผลกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2563  ที่ผ่ำนมำ สรุปได้ว่ำ                           

กำรด ำเนินกำรภำพรวมต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

 

 

เปรียบเทียบ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562 กับปีงบประมำณ 2563 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

    1.งบด ำเนินงำน  ผลกำรเบิกจ่ำยปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563  ผลกำรเบิกจ่ำยเพิ่มขึ้น 0.68 % 

ที ่ ประเภท 
งบประมำณ 

งบประมำณ                    
ที่ได้รับจดัสรร(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ                 
ที่เบิกจ่ำย (ล้ำน) 

ร้อยละ  
เพิ่มข้ึน/
ลดลง   2562 2563 2562 2563 2562 2563 

1. งบบุคลำกร 28.16 29.45 26.56 28.58 99.93 97.04 -2.89 

2. งบด ำเนินงำน 107.01 93.58 103.53 94.13 96.74 97.42 +0.68 
3. งบลงทุน 68.18 76.81 66.53 27.28 97.58 35.52 -62.06 

4. งบอุดหนุน 165.69 169.97 165.68 169.88 99.99 99.95 -0.04 

5. งบรำยจ่ำยอื่น 0 10.42 0 10.23 0 98.21 +98.21 
รวมทั้งสิ้น 369.05 332.90 380.23 327.13 98.60 86.03 -12.57 

ที ่ รำยกำร งบประมำณปี (ล้ำนบำท) 

2561 2562 2563 ผลต่ำง                
+/- 61/62 

(%) 
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    2.งบลงทุน        ผลกำรเบิกจ่ำยปี 2562 เปรียบเทียบปี 2563  ผลกำรเบิกจ่ำยลดลง 62.06   % 
เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561- 2563 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561- 2563 
เปรียบเทียบงบประมำณร่ำยจ่ำยปี 2561- 2563                                                                                                               

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 

ที ่ รำยกำร งบประมำณปี / ล้ำนบำท 
2561 2562 2563 +/- 62/63 (%) 

1. รำยจ่ำยงบกลำง      

 1.4 ค่ำกำรศึกษำบุตร 7,656,251.00 8,283,692.00 6,136,399.00 -2,147,293.00 -25.92 

 1.5 ค่ำรักษำพยำบำล 3,121,107.35 1,888,156.00 2,475,045.89 +586,889.89 +31.08 

 รวม 10,777,358.35 10,171,848.00 8,611,444.89 -1,560,403.11 -15.34 

2. งบรำยจ่ำยส่วน
รำชกำร/ 

- - -   

1. งบบริหำรจัดกำรเขต      

 1.1ค่ำสำธำรณูปโภค      
 - ไฟฟ้ำ 1,016,352.99 1,136,026.2 1,140,261.98 +4,235.78  

 - ประปำ 90,402.54 147,079.69 133,371.33 -13,708.36  

 - ไปรษณีย์ 43,128.00 46,317.00 57,159.00 +10,842.00  
 - โทรศัพท์ 75,840.86 59,484.48 73,523.49 +14,039.01  

 - อินเทอร์เน็ต - 66,486.96 70,379.20 +3,892.24  

รวม 1,225,724.99 1,455,394.33 1,474,695.00 +19,300.67  

 1.2 ค่ำวัสดุ 3,533,131.85 2,227,815.00 2,032,712.00 -195,598.00  

 1.3 ปรับปรุงซ่อมแซมฯ 2,145,600.00 1,200,000.00 2,065,472.75 +865,472.75  
รวม 6,904,456.24 4,883,209.33 5,572,879.75 +689,670.42 
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 2.1 งบบุคลำกร - - -   

     2.1.1เงินเดือน 1,239,124,999.72 1,197,882,784.50 1,162,164,905.20 -35,717,879.30 -2.98 

     2.1.2วิทยฐำนะ/
ค่ำตอบแทน 

270,516,049.53 252,129,661.16 235,245,486.28 -16,884,174.88 -6.69 

     2.1.3  ค่ำจ้ำง
ประจ ำ 

33,696,460.00 32,451,300.00 30,884,790.00 -1,566,510.00 -4.82 

     2.1.4 ค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร 

26,565,282.16 28,140,745.00 28,584,217.00 +443,472.00 +1.57 

    2.1.5 กองทุน กบข 45,089,757.13 44,198,801.44 44,806,236.79 +607,435.35 +1.37 

 รวม 1,614,992,548.54 1,554,803,292.10 1,501,685,635.27 -53,117,656.83 -3.41 

 2.2 งบด ำเนินงำน - - -   

  2.2.1 ค่ำตอบแทน            
(ค่ำเช่ำบ้ำน) 

3,645,583.29 3,949,743.78 4,238,485.89 +288,742.11 +7.43 

 2.3 งบลงทุน 92,704,040.00 68,189,074.81 76,490,564.28 +8,301,489.47 +12.17 

 2.4 งบอุดหนุน 16,123,084.00 165,680,551.00 169,976,192.00 +4,295,641.00 +2.59 

 2.5 งบรำยจ่ำยอ่ืน  50,000 - 10,422,679.00 +10,422,679.00 +100 

รวม 1,738,292,614.18 1,802,794,509.69 1,771,425,001.33 -31,369,509.36 -1.74 

ข้อมูล กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ( 30 กันยายน 2563) 

สรุปรวมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทุกรำยกำร ปีงบประมำณ 2563  รวมจ ำนวน

1,771,425,001.33 บำท กำรเบิกจ่ำยลดลง จำกปี 2562  จ ำนวน    31,369,509.36        บำท                                

คิดเป็นร้อยละ   1.74     

 

 

 

รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำรในรอบ 12 เดือน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 
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ปีงบ 
ประมาณ 

1.1 ความ
ถูกต้อง 

1.2 ความ
เคล่ือนไหว 

2. ความ
โปร่งใส 

3.ความ
รับผิดชอบ 

4. ความ
รับผิดชอบ 

5. ความมี
ประสิทธิผล 

รวม
คะแนน 

KRS 
   2562 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 5 

2562 0 1 1 0 1 0 3 
2563 คะแนน     

1 
คะแนน    

1 
คะแนน
0.20 

คะแนน
0.90 

คะแนน
0.60 

คะแนน 
1.30 

คะแนน  
5 

2563 1 1 0.20 0.40 0.60 0.5 3.70 
 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีภำครัฐ ผำนระบบกำรประเมินผลคุณภำพ             

กำรบัญชีภำครัฐ (GAQA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

1. ความถูกต้อง 2. ความโปร่งใส 3. ความรับผิดชอบ รวมคะแนน GAQA 
คะแนน 450 คะแนน 150 คะแนน 40 คะแนน 640 

450 150 40 640 
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ส่วนที่ 5 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 ในกำรด ำเนนิกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบลงทุนและงบด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำศรีสะเกษเขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำมีปัญหำ อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ.ในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1.ปัญหำภำยในโรงเรียน 

 1.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขำดทักษะ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนนิกำร 
 1.2 มีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง 
 1.3 กำรมอบหมำยให้ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนกำรจัดซื้อจัดหำ 
 1.4  กำรจัดท ำและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ำในระบบ GF ล่ำช้ำส่งผลต่อกำรลงนำมในสัญญำ 
 1.5  มีกำรบำงส่วนด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแบบ ปร. ที่ได้รับกำรอนุมัติ 
 1.6  กำรน ำส่งเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรท ำ  PO หรือ เบิกจ่ำยไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขบ่อย 
 1.7  กำรน ำส่งเอกสำรเบิกจ่ำยไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขและเพิ่มเติมหลำยครั้ง 
 1.8  กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงไม่เพียงพอเนื่องจำกมีบุคลำกรน้อย 
 1.9  กำรก ำกับติดตำมงำนของผู้รับผิดชอบในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบต่อเนื่องในกำรประสำนงำน
ภำยในและภำยนอก 
 10.  กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงไม่เพียงพอ 
2. ปัญหำภำยนอกโรงเรียน 
 2.1 ผู้รับจ้ำงบำงส่วนเข้ำปฏิบัติงำนในโรงเรียนที่ล่ำช้ำ 
 2.2 ผู้รับจ้ำงบำงรำยมีคนงำนปฏิบัติงำนน้อยท ำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 
 2.3  ผู้รับจ้ำงรับงำนจ ำนวนมำก 
3. ปัญหำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 3.1. กำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำม ปฏิทินที่ก ำหนด กว่ำ 18 รำยกำร 

 3.2 กำรส่งเอกสำรเบิกจ่ำย ที่มีหลักฐำนบำงส่วนยังไม่ ครบถ้วน 

 3.3 กำรตัดยอดงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย ไม่ตรงกับ งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

 3.4 กำรขอเบิกงบประมำณ ในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร กรณี มีงบประมำณ  รองรับ กรณี 
ไม่มีงบประมำณ รองรับ 

 3.5 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กรณี ส ำรองงบประมำณด ำเนินงำนรำชกำรไปก่อน 
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 3.6 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ บำงรำย ไม่เป็นไปตำม ประมำณกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ 

 3.7 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เกินจ ำนวนเงินที่ได้รับกำรอนมุติให้ด ำเนินกำร 

4. ปัญหำนอกเขตพื้นที่  

    4.1  กำรแจ้งโอนเงินงบประมำณ จำกระดับกรม ล่ำช้ำ 

    4.2  กำรได้รับรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ 

    4.3  มำตรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยไม่ชัดเจน และแจ้งผู้ปฏิบัติในเวลำกระช้ันชิด 

5. ข้อเสนอ และแนวทำงกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 2564 

  5.1 ไม่ควร ส ำรองงบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรกิจกรรม โครงกำรเขตทุกกรณี  หำกมีควำมจ ำเป็น     
ต้องได้รับอนุญำตก่อนทุกครั้ง 

 5.2 กำรเบิกจ่ำยค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้เบิกจ่ำยตำม จ ำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงำนจริง               
กำรปฏิบัติงำนต้องเป็นภำรกิจเร่งด่วน ไม่ใช่งำนประจ ำ และให้สิทธิเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนจริงเท่ำนั้น 

 5.3 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำร ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรขอใช้สิทธิเบิกจ่ำย ควร
เสนออนุมัติ ตั้งแต่ต้นว่ำ จะขอใช้สิทธิในรำยกำรใดบ้ำง เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง / พำหนะ/ 

 5.4 กำรขอส่งเอกสำร เบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ครบถ้วน จะมิได้รับกำรพิจำรณำด ำเนนิกำร 

 5.5 งบประมำณเหลือจ่ำย ตำมโครงกำร ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ก่อน
ขอใช้ควรน ำเสนอให้ที่ประชุม รับทรำบก่อน 

 5.6 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กรณีมีค่ำใช้จ่ำย เกินจ ำนวนเงินอนุมุติให้ด ำเนินกำร ให้รำยงำน 
ผู้บังคับบัญชำทรำบ และให้จัดท าเอกสารหลักฐานเพิ่ม เช่น รำยชื่อจ ำนวนคนที่มำเพิ่ม / บันทึกเหตุผลคน
ที่มำเพิ่ม รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มข้ึน โดยแยกเอกสำรเฉพำะเรื่อง  

 5.6 สพป. ควรมีกำรระดมทุนเพื่อจัดตั้ง กองทุนหมุนเวียนในส ำนักงำนเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำร 

 5.7 สพป. ควรมีกำรจัดท ำข้อมูลกำรบริหำรงบประมำณ ในกองทุนต่ำง ๆ ให้เป็นระบบและแจ้ง
บุคลำกรทุกคนรับทรำบ 

---------------------------- 

 

 


