ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 12,038,390.94 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยสะสมในภำพรวม
ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 จำนวน 1,528,494.80 บำท , สิ้นไตรมำสที่ 2 จำนวน 5,725,522.99 บำท , สิ้นไตรมำส
ที่ 3 จำนวน 8,146,779.17 บำท และสิ้นไตรมำสที่ 4 จำนวน 11,955,945.66 บำท มีงบประมำณเหลือ
จ่ำยในภำพรวมจำนวน 82,445.28 บำท
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เบิกจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยประจำ จำนวน 8,829,731.66 บำท ซึง่ ประกอบด้วย
งบดำเนิ น งำน งบรำยจ่ ำยอื่น และงบเงินอุดหนุน มีงบประมำณเหลื อจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยประจำ
จำนวน 81,459.28 บำท สำหรับงบรำยจ่ำยลงทุน มีผลกำรเบิกจ่ำย จำนวน 3,126,214.00 บำท มี
งบประมำณเหลือจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยลงทุน จำนวน 986.00 บำท รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 : แสดงผลกำรเบิกจ่ำยเป็นรำยไตรมำส

ทั้งนี้ ส่ว นใหญ่เบิกจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยประจำ จำนวน 8,829,731.66 บำท ผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ สำหรับงบรำยจ่ำยลงทุนมีผลกำรเบิกจ่ำย จำนวน 3,126,214.00 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 99.97 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรร ( 3,127,200.00 บำท ) รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 1
เมื่อพิจ ำรณำร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จะพบว่ำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจัง หวัด
พะเยำ มีกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.09 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจำ
ที่ได้รับ จัดสรร หำกพิจำรณำเป็นรำยไตรมำส จะพบว่ำ ไตรมำสที่ 2 มีผลกำรกำรเบิกจ่ำยมำกที่สุด คือ
ร้อยละ 34.86 รองลงมำได้แก่ ไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 34.64 , ไตรมำสที่ 3 ร้อยละ 20.11 และไตรมำสที่ 1
ร้อยละ 12.70 ตำมลำดับ นั่นหมำยควำมว่ำ มีกำรเร่งดำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ในช่วงกลำงและช่วงท้ำยของปีงบประมำณ

และเมื่อพิจำรณำตำมประเภทงบประมำณรำยจ่ำย พบว่ำ งบรำยจ่ำยอื่น มีกำรดำเนินกำร
ล่ำช้ำมำกที่สุด โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1 เพียงร้อยละ 0.89 , ไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 7.82 ไตร
มำสที่ 3 ร้อยละ 27.97 และเร่งเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 4 ถึงร้อยละ 60.90 ซึ่งส่วนใหม่เป็นงบบูรณำกำร
หำกดำเนินกำรล่ำช้ำและมีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ไม่สำมำรถส่งคืนงบประมำณกลับคืนส่วนกลำงได้
ทัน จะส่งผลต่อร้อยละกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 : แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำแนกตำมไตรมำส

กำรติดตำมและประเมินผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ในภำพรวมของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ โดยใช้เกณฑ์ตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อ
กำรขับ เคลื่ อนยุ ทธศำสตร์ ช ำติและแผนแม่บท ตำมมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561
(หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี ด่ว นที่สุด ที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2561)
ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นรำยไตรมำส รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 : แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยเป็นรำยไตรมำส

จะเห็นได้ว่ำ ในหมวดรำยจ่ำยลงทุน มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยทุก
ไตรมำส ยกเว้นไตรมำสสุดท้ำย ที่มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมำกจำก
กำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำย สำหรับ หมวดรำยจ่ำยประจำ มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ำกว่ำ
ค่ำเป้ำหมำยทุกไตรมำส ซึ่งส่งผลให้ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
ร้อ ยละ 99.32 ของงบประมำณที่ไ ด้รับจัด สรรทั้งหมด ไม่เ ป็น ไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรด้ำน
กำรงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 100

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ในหมวดรำยจ่ำย งบดำเนินงำนมำกที่สุ ด คือ 6,051,880.94 บำท รองลงมำ ได้แก่ งบลงทุน
จำนวน 3,127,200.00 บำท , งบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 2,774,410.00 บำท และ งบเงินอุดหนุน จำนวน
84,900.00 บำท ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำตำมหมวดรำยจ่ำย พบว่ำ งบดำเนินงำน มีผลกำรเบิกจ่ำยมำกที่สุด คือ ร้อยละ
99.99 ของงบประมำณรำยจ่ำยหมวดงบดำเนินงำนที่ได้รับจัดสรร และ งบเงินอุดหนุน มีผลกำรเบิกจ่ำย
น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 83.51 ของงบประมำณรำยจ่ำยหมวดงบเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 4 และแผนภูมิที่ 6
ตำรำงที่ 4 : แสดงผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

แผนภูมิที่ 6 : แสดงผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้จัดตั้งหน่วยงำนขึ้นตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน
2560 โดยได้รับจัดสรรงบประมำณย้อนหลัง 3 ปี ( ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 ) จำแนกตำมงบ
รำยจ่ำย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5
ตำรำงที่ 5 : แสดงงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเปรียบเทียบ 3 ปี ( ปีงบประมำณ 2560 – 2562 )

จะเห็น ได้ว่ำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมำณ
เพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจำกมีภำรกิจงำน/กิจกรรม/โครงกำรเพิ่มมำกขึ้น
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี ( ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 ) มีผลกำรเบิกจ่ำย ดังนี้
ตำรำงที่ 6 : แสดงผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเปรียบเทียบ ปีงบประมำณ 2560 - 2562

หมำยเหตุ : ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน

แผนภูมิที่ 7 : แสดงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
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ตำรำงที่ 7 : แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย ในรอบ 3 ปี ( ปีงบประมำณ 2560 – 2562 )

จำกตำรำงที่ 7 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำมีผลกำร
เบิกจ่ำยร้อยละ 99.94 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3.94 เนื่องจำก เป็นปีแรกที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยจ่ำยที่จำเป็นในกำรบริหำรรำชกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 95.53 ต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 2.83
โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยประจำ ซึ่งได้ดำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรแล้ว
แต่มีงบประมำณเหลื อจ่ ำย บำงรำยกำรได้ดำเนินกำรแจ้งส่งคืนงบประมำณไปยังสำนักอำนวยกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินกำรดึงงบประมำณกลับคืน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 99.32 ต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 0.68
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำได้ดำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรแล้ว แต่มีงบประมำณ
เหลือจ่ำยเพียงเล็กน้อย ในปีนี้ ค่ำเป้ำหมำยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยที่สูงมำก

การบริหารเงินงบประมาณเหลือจ่าย
จำกผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 12,038,390.94 บำท ได้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยและก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ
ตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ครบทุกรำยกำร มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 212,445.28
บำท ประกอบด้วย
1. งบดำเนินงำน จำนวน 130,320.31 บำท สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ โดยที่
ประชุ ม เร่ ง รั ด กำรเบิ ก จ่ ำ ยและพิ จ ำรณำงบประมำณเหลื อ จ่ ำ ย มี ม ติ ใ ห้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ ำ ยจั ด ซื้ อวัส ดุ
สำนักงำน จำนวน 130,000.00 บำท งบประมำณคงเหลื อ จำนวน 320.31 บำท พิจำรณำแล้ ว ให้
คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป
2. งบรำยจ่ำยอื่น 39,975.31 บำท เหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร ซึ่งได้
ดำเนินกำรวัตถุประสงค์แล้ว พิจำรณำแล้วให้คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป
3. งบเงินอุดหนุน 14,000.00 บำท เหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร ซึ่งได้
ดำเนินกำรวัตถุประสงค์แล้ว พิจำรณำแล้วให้คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป
4. งบลงทุน 986.00 บำท เหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงำน และกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์ พิจำรณำแล้วให้คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป
ดังนั้น งบประมำณเหลือจ่ำยของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ที่คงเหลือเป็นเงิน
งบประมำณแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 รวมทั้งสิ้น 82,445.28 บำท

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
ไม่บรรลุตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ณ สิ้นไตรมำสที่ 4
ร้อยละ 100 โดยอำจเกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ ดังนี้
1. สำเหตุจำกกำรบริหำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
1.1 งบดำเนินงำน
งบดำเนินงำนที่ได้รับจัดสรร ได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุ ประสงค์ทุก
รำยกำร แต่มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย จำนวน 320.31 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยโครงกำรชุมนุม
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกฯ จำนวน
310.00 บำท ไม่สำมำรถดำเนินกำรส่งคืนงบประมำณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมำณ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบ
โครงกำรไม่ได้แจ้งว่ำได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นและไม่ประสงค์ใช้จ่ำยเงินงบประมำณอีก นอกจำกนี้
มีเงินเหลือจ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน จำนวน 10.31 บำท เหลือจ่ำยตำมมติที่
ประชุมพิจำรณำงบประมำณเหลือจ่ำยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
1.2 งบรำยจ่ำยอื่น
กำรเบิกจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ทุก
รำยกำร แต่มีเงิน งบประมำณเหลือจ่ำย จำนวน 39,975.31 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยจำกแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ซึง่ ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่อนข้ำงล่ำช้ำ เนื่องจำกมีกำรเร่งดำเนินกำรในช่วง
กลำงและช่วงท้ำยของปีงบประมำณ
1.3 งบเงินอุดหนุน
กำรเบิ กจ่ ำยงบเงิน อุ ดหนุ น ได้ดำเนินกำรวั ต ถุป ระสงค์ ข องกำรจั ดสรร แต่มีเ งิ น
งบประมำณเหลือจ่ำย จำนวน 14,000.00 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ซึ่งเหลือจ่ำย
ด้วยเหตุส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณได้โอนจัดสรรงบประมำณ มำเพื่อให้เร่งดำเนินกำรในช่วงท้ำย
ปี งบประมำณจ ำนวนหลำยโครงกำร ด้ว ยเหตุข้อจำกัดด้ำนเวลำและจำนวนบุคลำกรจึงไม่ส ำมำรถ
เบิกจ่ำยได้หมด อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤติฯ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้หมด แต่ก็สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำร

1.4 งบลงทุน
กำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ทุกรำยกำร
แต่มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย จำนวน 986.00 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยจำกกำรประหยัดงบประมำณ
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และไม่ได้แจ้งส่งคืนเงินงบประมำณเหลือจ่ำยกลับคืนส่วนกลำง
2. สำเหตุจำกกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีกำรปรับเปลี่ยน
กิจกรรม และไม่มีกำรรำยงำนระดับควำมสำเร็จแต่ละไตรมำสเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรหรือที่
ประชุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทรำบ
3. สำเหตุจำกกำรจัดสรรงบประมำณของส่วนกลำง มีหลำยกิจกรรม/โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรในช่วงไตรมำสสุดท้ำย ซึ่งผลต่อกำรเร่งดำเนินกำรและเร่งกำรเบิกจ่ำย
4. สำเหตุจำกควำมไม่สอดคล้องของมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ำยได้ร้อยละ 100 แต่คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ คัดเลือกโครงกำร
และดำเนินกิจกรรมโครงกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณรำยจ่ำยได้ร้อยละ 5
หมำยควำมว่ำ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ครบร้อยละ 100 และไม่สำมำรถดำเนินกำรส่งคืนงบประมำณเหลือ
จ่ำยได้ทัน เนื่องจำกกิจกรรม/โครงกำรมีกำรดำเนินกำรจนถึงเดือนกันยำยน 2562 ซึ่งเมื่อ
อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำสำนักงำนศึกษำธิกำรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยได้ร้อยละ
100 ตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท แต่ก็สำมำรถ
ดำเนินกิจกรรม/โครงกำรได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำรควรเขียนโครงกำรโดยกำหนดกิจกรรมให้ชัดเจน มีกำร
วำงแผนปฏิบัติกำร จัดทำแผนผังคุมกำหนดงำนที่กำหนดระยะเวลำไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงมี กำรรำยงำน
ระดับควำมสำเร็จให้ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำทรำบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส
2. ควรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เพื่อดำเนินกำร
ควบคุม กำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
3. ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือหน่ว ยงำนส่ ว นกลำงที่เกี่ยวข้อง ควรเร่ง
จั ด สรรงบประมำณก่ อ นไตรมำสสุ ด ท้ ำ ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม/โครงกำรสำมำรถเร่ ง
ดำเนินกำรได้ทันและบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

