
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ทั้งสิ้น352,161,230.30 บาท (สามร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
สามสิบบาทสามสิบสตางค์) โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้  

งบรายจ่าย งบประมาณ ยอดเบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร 25,683,129.51 25,683,129.51 100.00 
งบด าเนินงาน 39,479,537.47 36,508,557.91 92.47 
งบเงินอุดหนุน 244,018,098.00 243,782,628.00 99.90 
งบรายจ่ายอื่น 4,305,949.00 4,269,713.66 98.91 
งบลงทุน 82,108,364.53 38,909,986.32 47.39 
รวม      

352,161,230.30 
349,154,015.40 99.15 

 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

งบรายจ่าย งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร 25,683,129.51 ๖.๔๙ 

งบด าเนินงาน 39,479,537.47 9.98 

งบเงินอุดหนุน 244,018,098.00 61.68 

งบรายจ่ายอื่น 4,305,949.00 1.09 

งบลงทุน 82,108,364.53 20.76 

รวม 352,161,230.30 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 ในปะงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้รับจัดสรร
เงิน 
งบประมาณ เป็นจ านวนเงิน352,161,230.30 บาท (สามร้อยห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยสามสิบบาทสามสิบสตางค์)  พบว่าการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ งบเงินอุดหนุน 
จ านวนเงิน 
244,018,098.00 บาท (สองร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
61.68 
รองลงมาคืองบลงทุน จ านวนเงิน 82,108,364.53 บาท(แปดสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยหกสิบ
สี่บาทห้าสิบสามสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 20.76 และ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 39,479,537.47 บาท 
สามสิบเก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)   คิดเป็นร้อยละ 9.98 
ตามล าดับดังภาพที่ 1 
 



 

ภาพที่ 1   ร้อยละงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 

งบรายจ่าย งบประมาณ ยอดเบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 
งบบุคลากร 25,683,129.51 25,683,129.51 100.00 
งบด าเนินงาน 39,479,537.47 36,508,557.91 92.47 
งบเงินอุดหนุน 244,018,098.00 243,782,628.00 99.90 
งบรายจ่ายอื่น 4,305,949.00 4,269,713.66 98.91 
งบลงทุน 82,108,364.53 38,909,986.32 47.39 
รวม      

352,161,230.30 
349,154,015.40 99.15 

 
จากตารางท่ี 2  ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ  2563 เป็นจ านวนเงิน  349,154,015.40 บาท (สามร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้า
หมื่นสี่พันสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) พบว่าการเบิกจ่ายเงินประมาณมากที่สุด คือ งบบุคลากร จ านวนเงิน 
25,683,129.51 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิด
เป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ 
งบเงินอุดหนุน จ านวนเงิน 243,782,628.00 บาท (สองร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อย
ยี่สิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.90 และงบรายจ่ายอื่น จ านวนเงิน 4,269,713.66 บาท (สี่ล้านสอง
แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 98.91 ตามล าดับดังภาพที่ 2 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 352,161,230.30 

งบบุคลากร 25,683,129.51 

งบด าเนินงาน 39,479,537.47 

งบเงินอุดหนุน 244,018,098.00 

งบรายจ่ายอื่น 4,305,949.00 

งบลงทุน 82,108,364.53 

9.98% 
6.49% 

20.76% 

       1.09% 

65.75% 



 
ภาพที่ 2   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 256๓ 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไม่บรรลุตามมาตรการ               
ด้านการจัดจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
มีสาเหตุมาจาก 
 1.  การเบิกจ่ายงบลงทุน  
     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ต้องรับผิดชอบ 2 จังหวัด ซึ่งท าให้ 
เกิดปัญหาในการเดินทางมาส่งงาน ซึ่งบางโรงเรียนต้องรอส่งงานพร้อมกันหลาย ๆ รายการ 
     1.2 ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการการตามสัญญา งานไม่เสร็จตามงวดเงินงวดงานท าให้เกิดการล่าช้า 
ในการเบิกจ่ายเงิน 
     1.3 ระยะเวลาการเบิกเงินไม่เป็นไปตามงวดเงินงวดงาน ของสัญญา 
 2. การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 
              2.2 งบด าเนินงานที่ได้รับจัดสรรทุกรายการด าเนินการสิ้นเสร็จตามภารกิจและวัตถุประสงค์ทุก
รายการ 
ข้อเสนอแนะ 
 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อน ามาเป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและมีความชัดเจนมากที่สุด 
 2. กิจกรรมหรือโครงการที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้ให้ด าเนินการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติการไปด าเนินการกิจกรรมที่มีความจ าเป็นและมีความพร้อมที่สามารถด าเนินการได้ 
 3. น าผลการวิเคราะห์การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณในปีถัดไป 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 349,154,015.40 

งบบุคลากร 25,683,129.51 

งบด าเนินงาน 36,508,557.91 

งบเงินอุดหนุน 243,782,628 

งบรายจ่ายอื่น 4,269,713.66 

งบลงทุน 38,909,986.32 

92.47% 
100% 47.39% 98.91% 

99.90% 



   
 


