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การบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 

 

ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
(แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ) 

 
งบดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับเปนคาใชจายในการบริหาร
สํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แกไขปญหาโรงเรียนไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการแกไขปญหาการแพรระบาดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณการเรียน       
ท่ีจําเปน จํานวน 4,700,000 บาท  มีผลการใชจายงบประมาณ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ใชงบประมาณไปจาํนวน 
3,882,443.09 บาท คงเหลือจํานวน 817,556.91 บาท 

      
 

งบลงทุน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 411,500 บาท มีผลการใชจาย
งบประมาณ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ใชงบประมาณไปจํานวน 70,500 บาท คงเหลืองบประมาณ จํานวน 
341,000 บาท 

 

82.61 % 
3,882,443.09 บาท

17.39 % 
817,556.91 บาท

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 4,700,000 บาท

งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณคงเหลือ
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 411,500 บาท

งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณคงเหลือ
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เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
งบดําเนินงาน 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
รายการ 

แผนการใชจาย 
ผลการใชจาย 

(31 ส.ค. 2564) 
คิดเปนรอยละ 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 ผลผลิต  :  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ / ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   
 กิจกรรม :  การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ / การจดัการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนปกต ิ

งบดําเนินงาน (งบประจํา) 3,907,370 3,198,786.09 81.87 

 - คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ 1,303,740 1,144,242.80 87.77 

 - คาสาธารณปูโภค 1,185,200 1,212,444.33 102.30 

 - ดําเนินการตามนโยบายของผูอํานวยการ สพท. 63,000 63,000.00 100.00 

- คาใชจายตามความจาํเปน (งบกลาง) 1,173,917 714,588.96 60.87 

- รายการอ่ืนๆ 181,513 64,510.00 35.54 

งบดําเนินงาน (ดําเนินโครงการ) 792,630 683,657.00 86.25 

รวมงบดําเนินงาน 4,700,000 3,882,443.09 82.61 

 
 
 
 
 
 

งบลงทุน 
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 

รายการ 
แผนการใชจาย 

ผลการใชจาย 

(31 ส.ค. 2564) 
คิดเปนรอยละ 

แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 ผลผลิต  : ผูจบการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย    

 กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ / สงเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

- ครุภัณฑ 349,900 9,500 2.72 

- ปรับปรุงซอมแซม 61,600 61,000 99.03 

รวมงบลงทุน 411,500 70,500 17.13 
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ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน (รวมโรงเรียนหนวยเบิก) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน และโรงเรียนหนวยเบิกท้ัง 5 แหง    
(โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียนแจหมวิทยา โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน และ
โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา) ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้น
จํานวน 309,821,124 บาท มีผลการเบิกจายงบประมาณ รวมท้ังสิ้นจํานวน 308,775,792.76 บาท คิดเปนรอยละ 
99.66 ซ่ึงในการเบิกจายงบประมาณดังกลาวไดบันทึกขอมูลเขาสูระบบ GFMIS ดวยระบบ Web online                 
มีผลการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  หนวย : บาท 

รายการ/งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(30 กันยายน 2564) งบประมาณคงเหลือ 

จํานวน 
คิดเปน 
รอยละ 

จํานวน 
คิดเปน
รอยละ 

งบบุคลากร 17,744,700 17,709,748.31 99.80 34,951.69 0.20 

งบดําเนินงาน 29,073,712 28,893,399.35 99.38 180,312.65 0.62 

งบลงทุน 40,871,615 40,281,711.00 98.56 589,904.00 1.44 

งบอุดหนุน 220,460,897 220,432,697.00 99.99 28,200.00 0.01 

งบรายจายอ่ืน 1,670,200 1,458,237.10 87.31 211,962.90 12.69 

รวมท้ังส้ิน 309,821,124 308,775,792.76 99.66 1,045,331.24 0.34 

   

แสดงผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามงบรายจาย 

 
 

 
 

 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอ่ืน รวมท้ังสิ้น

งบประมาณท่ีไดรับ 17,744,700.00 29,073,712.00 40,871,615.00 220,460,897.00 1,670,200.00 309,821,124.00

ผลการเบิกจาย 17,709,748.31 28,893,399.35 40,281,711.00 220,432,697.00 1,458,237.10 308,775,792.76

งบประมาณคงเหลือ 34,951.69 180,312.65 589,904.00 28,200.00 211,962.90 1,045,331.24
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เปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณกับเปาหมายการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เปาหมาย 
การใชจายงบประมาณ 

 ผลการเบิกจายงบประมาณ 
(30 กันยายน 2564) 

 (รอยละ) 

เปรียบเทียบกับเปาหมาย
(รอยละ) 

สูงกวา ต่ํากวา 
- ภาพรวม                 
              ประมาณรอยละ   

 
100 99.66 

 
0.34 

- รายจายประจํา       
              ประมาณรอยละ  

 
100  99.54 

 
0.46 

- รายจายลงทุน  
              ประมาณรอยละ 

 
100 98.56 

 
1.44 

 

แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจายงบประมาณกับเปาหมายการใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

จากเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดกําหนด
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมทุกงบรายจาย รอยละ 100 นั้น สรุปไดวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายทุกงบรายจาย   

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  

            ปญหาอุปสรรค   
การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปท่ีกําหนด 

            ขอเสนอแนะ  
ควรเรงรัดกํากับและติดตามการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปท่ีกําหนด เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมเปนไปตามเกณฑและเปาหมายท่ีกําหนด  
 

************************************************** 

ภาพรวม รายจายประจํา รายจายลงทุน

เปาหมายการใชจายงบประมาณ (รอยละ) 100 100 100

ผลการเบิกจาย (รอยละ) 99.66 99.54 98.56
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