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กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 



 



 



 



    



 



 



 



    



ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการ 

1. ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564 
 

ที ่ ประเภท 

งบประมาณ 

งบประมาณ               
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ                 
ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ ล าดับ 
สพฐ 

 

1. งบบุคลากร 29,904,500.00 28,027,311.16 93.72 1,877,188.84    6.28  

2. งบด าเนินงาน 87,110,507.00 83,411,497.52 95.75 3,699,009.48 4.25 29 

3. งบลงทุน 79,604,873.00 57,229,496.03 71.89 22,375,376.97 28.11 70 

4. งบอุดหนุน 170,963,673.00 170,873,968.00 99.93 119,705.00 0.07 105 

5. งบรายจ่ายอื่น        3,658,610.00      2,571,985.50 72.07 996,624.50 27.93 163 

รวมทั้งสิ้น 371,242,163.00 342,114,258.21 

 

92.15 29,067,904.79 

 

7.85  

                                                                    ข้อมูล ณ.วันท่ี  30  กันยายน  2564 

          จากตารางข้างต้น ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนและงบด าเนินการ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  2564  ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้ 

1. งบด าเนินงาน  ( เป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 

ได้รับการโอน จ านวน   87,110,507.00 บาท 
 เบิกจ่าย       จ านวน    83,411,497.52 บาท 
 คิดเป็น         ร้อยละ   95.75 

สรุป            เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.25                                                        
2. งบลงทุน   ( เป้าหมาย ร้อยละ 100 ) 

ได้รับการโอน จ านวน    79,604,873.00   บาท 
เบิกจ่าย       จ านวน    57,229,496.03   บาท                                                                  
คิดเป็น        ร้อยละ     71.89                                                                                                                       
สรุป            เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 28.11 

 จากผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564  ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า                           
การด าเนินการภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 



 



  



 



  



  



ส่วนที่ 5 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 ในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนและงบด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินการดังนี้ 

1.ปัญหาภายในโรงเรียน 

 1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ 
 1.2 มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือด าเนินการด้านการเงินท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
 1.3 การมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานการจัดซื้อจัดหา 
 1.4  การจัดท าและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าในระบบ GF ลา่ช้าส่งผลต่อการลงนามในสัญญา 
 1.5  มีการบางส่วนด าเนินการไม่เป็นไปตามแบบ ปร. ที่ได้รับการอนุมัติ 
 1.6  การน าส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการท า  PO หรือ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขบ่อย 
 1.7  การน าส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ต้องแก้ไขและเพ่ิมเติมหลายครั้ง 
 1.8  กรรมการตรวจการจ้างไม่เพียงพอเนื่องจากมีบุคลากรน้อย 
 1.9  การก ากับติดตามงานของผู้รับผิดชอบในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบต่อเนื่องในการประสานงาน
ภายในและภายนอก 
 10.  กรรมการตรวจการจ้างไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาภายนอกโรงเรียน 
 2.1 ผู้รับจ้างบางส่วนเข้าปฏบิัติงานในโรงเรียนที่ล่าช้า 
 2.2 ผู้รับจ้างบางรายมีคนงานปฏิบัติงานน้อยท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
 2.3 ผู้รับจ้างรับงานจ านวนมาก 
3. ปัญหาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.1. การส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ปฏิทินที่ก าหนด กว่า 18 รายการ 
 3.2 การส่งเอกสารเบิกจ่าย ที่มีหลักฐานบางส่วนยังไม่ ครบถ้วน 
 3.3 การตัดยอดงบประมาณ การเบิกจ่าย ไม่ตรงกับ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
 3.4 การขอเบิกงบประมาณ ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณี มีงบประมาณ  รองรับ กรณี   
ไม่มีงบประมาณ รองรับ 
 3.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณี ส ารองงบประมาณด าเนินงานราชการไปก่อน 
 3.6 การใช้จ่ายงบประมาณ บางราย ไม่เป็นไปตาม ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติ 
 3.7 การเบิกจ่ายงบประมาณ เกินจ านวนเงินที่ได้รับการอนมุติให้ด าเนินการ 

 

 

 

 



4. อุปสรรค  
    4.1  การแจ้งโอนเงินงบประมาณ จากระดับกรม ล่าช้า 
    4.2  การได้รับรูปแบบรายการก่อสร้างล่าช้า 
    4.3  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน และแจ้งผู้ปฏิบัติในเวลากระชั้นชิด 

5. ข้อเสนอ และแนวทางการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

  5.1 ไม่ควร ส ารองงบประมาณ เพื่อด าเนินการกิจกรรม โครงการเขตทุกกรณี  หากมีความจ าเป็น     
ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง 

 5.2 การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายตาม จ านวนชั่วโมงท่ีปฏิบัติงานจริง               
การปฏิบัติงานต้องเป็นภารกิจเร่งด่วน ไม่ใช่งานประจ า และให้สิทธิเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น 

 5.3 การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การขอใช้สิทธิเบิกจ่าย ควรเสนอ
อนุมัติ ตั้งแต่ต้นว่า จะขอใช้สิทธิในรายการใดบ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง / พาหนะ/ 

 5.4 การขอส่งเอกสาร เบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ครบถ้วน จะมิได้รับการพิจารณาด าเนินการ 

 5.5 งบประมาณเหลือจ่าย ตามโครงการ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ก่อนขอ
ใช้ควรน าเสนอให้ที่ประชุม รับทราบก่อน 

 5.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีมีค่าใช้จ่าย เกินจ านวนเงินอนุมุติให้ด าเนินการ ให้รายงาน 
ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้จัดท าเอกสารหลักฐานเพิ่ม เช่น รายชื่อจ านวนคนที่มาเพ่ิม / บันทึกเหตุผลคนที่มา
เพ่ิม รายการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น โดยแยกเอกสารเฉพาะเรื่อง  

 5.6 สพป. ควรมีการระดมทุนเพื่อจัดตั้ง กองทุนหมุนเวียนในส านักงานเขต เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหาร 

 5.7 สพป. ควรมีการจัดท าข้อมูลการบริหารงบประมาณ ในกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นระบบและแจ้ง
บุคลากรทุกคนรับทราบ 

 

 


