
 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

.......................................................... 
 
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2563   

มีผลการเบิกจ่ายดังนี้ 
1.  งบด าเนินงาน    ล าดับที่  150 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                จ านวนเงิน 45,335,212.00 บาท 
ผลการเบิกจ่าย                             จ านวนเงิน 43,021,587.62 บาท    คิดเป็นร้อยละ 94.90  
คงเหลือ                                     จ านวนเงิน   2,313,624.38 บาท    คิดเป็นร้อยละ  5.10       

2. งบลงทุน    ล าดับที่  78 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                จ านวนเงิน   37,713,540.00 บาท 
ผลการเบิกจ่าย                             จ านวนเงิน   19,187,278.61 บาท   คิดเป็นร้อยละ 50.88   

    คงเหลือ                                     จ านวนเงิน    18,526,261.39 บาท   คิดเป็นร้อยละ 49.12      
 3. งบเงินอุดหนุน    ล าดับที่  70 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                จ านวนเงิน  87,690,786.00 บาท 
ผลการเบิกจ่าย                             จ านวนเงิน  87,619,731.00 บาท    คิดเป็นร้อยละ 99.92  

    คงเหลือ                                     จ านวนเงิน        71,055.00 บาท     คิดเป็นร้อยละ   0.08 
4. งบรายจ่ายอื่น    ล าดับที่  116 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                จ านวนเงิน    6,072,883.00 บาท 
ผลการเบิกจ่าย                             จ านวนเงิน    5,519,788.82 บาท    คิดเป็นร้อยละ 90.89  

    คงเหลือ                                     จ านวนเงิน       553,094.18 บาท    คิดเป็นร้อยละ   9.11 
 

หมายเหตุ   ในส่วนของงบลงทุน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ผู้รับจ้างครบ
ทุกรายการที่ได้รับจัดสรร  แต่มีรายการที่เบิกจ่ายไม่ทันในเดือนกันยายน  2563   จึงมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ซ่ึง
ขณะนี้มีการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีครบทุกรายการแล้ว 

 
 

 

 

 

 
 



ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ผลการ
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% 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งบด าเนินงาน 94.90 การโอนเงินประจ างวดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ ในระหว่างปีงบประมาณไม่
ต่อเนื่องท าให้การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
เช่น   เช่น ค่าจ้างธุรการ อัตรา 9,000.-บาท  
,ค่าจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ , ค่าจ้างนักการภาพ
โรง,  ค่าเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
ท าให้ จ้างได้ไม่เต็มตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ท าให้มีเงินงบประมาณคงเหลือ ไม่สามารถ
ใช้ได้หมด 

   การโอนเงินประจ างวดให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  ควรมีความ
ต่อเนื่อง เพื่อให้การจ้างเหมาบริการ 
ต่าง ๆ  สามารถท าได้ต่อเนื่อง   

2. งบลงทุน 50.88 งบค่าครุภัณฑ์ กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เป็นผู้จัดซื้อให้โรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรเมื่อรวมแล้วงบประมาณท่ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรร
วงเงินงบประมาณเกิน 500,000.- บาท   
ซึ่งตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ก าหนดให้ จัดหา
โดยวิธี e-Bidding   ท าให้ขั้นตอนการหา
ผู้ขายต้องใช้เวลา การลงนามในสัญญาล่าช้า  
ท าให้ต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี    

งบค่าครุภัณฑ์  ที่จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนในสังกัด  ควรให้โรงเรียนเป็นผู้
จัดซื้อเอง  จะท าให้ได้ผู้รับจ้างทันตาม
ก าหนดเวลา และทางโรงเรียนได้ใช้ประ
โยขน์จากครุภัณฑ์ ที่จัดหาเร็วกว่าการให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เป็นผู้
จัดหาให้โรงเรียน  และท าให้ผลการใช้
จ่ายงบประมาณสูงกว่าเดิม  เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

3. งบอุดหนุน 99.92 นักเรียนย้ายออก  จ านวนนักเรียนลดลง  
โรงเรียนไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ปกครองบาง
รายได้  ท าให้โรงเรียนต้องส่งคืนเงิน  โดยโอน
คืนเข้าบัญชีของ สพฐ.โดยตรง  และปรากฏ
เป็นยอดเงินคงเหลือในระบบ ทั้งท่ีส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  เบิกและจ่ายให้โรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรเต็มตามจ านวนที่ได้รับโอนเงิน
ประจ างวด  ไม่มียอดงบประมาณคงเหลือ  
 

การจัดล าดับจากการสรุปผลการเบิกจ่าย  
สพฐ.ไม่ควรน างบประมาณคงเหลือท่ีเกิด
จากการที่โรงเรียนส่งคืนงบประมาณไป
ยัง สพฐ.โดยตรง เนื่องจากทางส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้เบิกจ่าย 100 %  
ตามท่ีได้รับงบประมาณแล้ว 



4. งบรายจ่าย
อ่ืน 

90.89 การโอนเงินประจ างวดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ  ในระหว่างปีงบประมาณไม่
ต่อเนื่อง ท าให้การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
เช่น ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน, ค่าตอบแทน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จ้างได้ไม่เต็มตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรท าให้มีเงินงบประมาณ
คงเหลือ  ไม่สามารถใช้ได้หมด 

การโอนเงินประจ างวดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาฯ  ควรมีความต่อเนื่อง   
เพ่ือให้การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
สามารถท าได้ต่อเนื่อง  

 


