
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 12,038,390.94 บำท โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยสะสมในภำพรวม 
ณ สิ้นไตรมำสที่ 1 จ ำนวน 1,528,494.80 บำท , สิ้นไตรมำสที่ 2 จ ำนวน 5,725,522.99 บำท , สิ้นไตรมำส
ที่ 3 จ ำนวน 8,146,779.17 บำท และสิ้นไตรมำสที่ 4 จ ำนวน 11,955,945.66 บำท มีงบประมำณเหลือ
จ่ำยในภำพรวมจ ำนวน 82,445.28 บำท 

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เบิกจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 8,829,731.66 บำท ซ่ึงประกอบด้วย 
งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน และงบเงินอุดหนุน มีงบประมำณเหลือจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยประจ ำ 
จ ำนวน 81,459.28 บำท ส ำหรับงบรำยจ่ำยลงทุนมีผลกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 3,126,214.00 บำท มี
งบประมำณเหลือจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 986.00 บำท รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1  
 

ตำรำงที่ 1 : แสดงผลกำรเบิกจ่ำยเป็นรำยไตรมำส 

 
 

 

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เบิกจ่ำยในหมวดรำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 8 ,829,731.66 บำท ผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำหรับงบรำยจ่ำยลงทุนมีผลกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 3 ,126,214.00 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 99.97 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่ได้รับจัดสรร ( 3 ,127,200.00 บำท ) รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 1 

เมื่อพิจำรณำร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จะพบว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 99.09 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ
ที่ได้รับจัดสรร 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 ตำมล ำดับ นั่นหมำยควำมว่ำ มีกำรเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำยตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ในช่วงกลำงและช่วงท้ำยของปีงบประมำณ  

 



และเม่ือพิจำรณำตำมประเภทงบประมำณรำยจ่ำย พบว่ำ งบรำยจ่ำยอื่น มีกำรด ำเนินกำร
ล่ำช้ำมำกที่สุด โดยมีผลกำรเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 1 เพียงร้อยละ 0.89 , ไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 7.82 ไตร
มำสที่ 3 ร้อยละ 27.97 และเร่งเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 4 ถึงร้อยละ 60.90 ซึ่งส่วนใหม่เป็นงบบูรณำกำร 
หำกด ำเนินกำรล่ำช้ำและมีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ไม่สำมำรถส่งคืนงบประมำณกลับคืนส่วนกลำงได้
ทัน จะส่งผลต่อร้อยละกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 2 

ตำรำงที่ 2 : แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจ ำแนกตำมไตรมำส 
 

 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ในภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ โดยใช้เกณฑ์ตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 
(หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2561) 
ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นรำยไตรมำส รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3 : แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยเป็นรำยไตรมำส 

 
 

จะเห็นได้ว่ำ ในหมวดรำยจ่ำยลงทุน มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยทุก
ไตรมำส ยกเว้นไตรมำสสุดท้ำย ที่มีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมำกจำก
กำรประหยัดงบประมำณรำยจ่ำย ส ำหรับหมวดรำยจ่ำยประจ ำ มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำ
ค่ำเป้ำหมำยทุกไตรมำส ซึ่งส่งผลให้ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
ร้อยละ 99.32 ของงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยตำมมำตรกำรด้ำน
กำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ซึ่งก ำหนดไว้ ร้อยละ 100  

 
 



 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้รับจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำย ในหมวดรำยจ่ำย งบด ำเนินงำนมำกที่สุด คือ 6,051,880.94 บำท รองลงมำ ได้แก่ งบลงทุน 
จ ำนวน 3,127,200.00 บำท , งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 2,774,410.00 บำท และ งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 
84,900.00 บำท ตำมล ำดับ 

เมื่อพิจำรณำตำมหมวดรำยจ่ำย พบว่ำ งบด ำเนินงำน มีผลกำรเบิกจ่ำยมำกที่สุด คือ ร้อยละ 
99.99 ของงบประมำณรำยจ่ำยหมวดงบด ำเนินงำนที่ได้รับจัดสรร 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 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ  
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ได้จัดตั้งหน่วยงำนขึ้นตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 
2560 โดยได้รับจัดสรรงบประมำณย้อนหลัง 3 ปี ( ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2562 ) จ ำแนกตำมงบ
รำยจ่ำย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5 

 

ตำรำงที่ 5 : แสดงงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรเปรียบเทียบ 3 ปี ( ปีงบประมำณ 2560 – 2562 ) 

 
จะเห็นได้ว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมำณ

เพ่ิมมำกขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจำกมีภำรกิจงำน/กิจกรรม/โครงกำรเพิ่มมำกขึ้น  
 

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 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 
 

 
 

 
ตำรำงที่ 7 : แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม 

เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย ในรอบ 3 ปี ( ปีงบประมำณ 2560 – 2562 ) 
 

 
 

จำกตำรำงที่ 7 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำมีผลกำร
เบิกจ่ำยร้อยละ 99.94 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3.94 เนื่องจำก เป็นปีแรกที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ซึ่งเป็นรำยจ่ำยที่จ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำร 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 95.53 ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 2.83 
โดยเป็นผลจำกกำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยประจ ำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรแล้ว 
แต่มีงบประมำณเหลือจ่ำย บำงรำยกำรได้ด ำเนินกำรแจ้งส่งคืนงบประมำณไปยังส ำนักอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว แต่ไม่ได้ด ำเนินกำรดึงงบประมำณกลับคืน  

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำรเบิกจ่ำยร้อยละ 99.32 ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 0.68  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำได้ด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้รับจัดสรรแล้ว แต่มีงบประมำณ
เหลือจ่ำยเพียงเล็กน้อย ในปีนี้ ค่ำเป้ำหมำยก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยที่สูงมำก  
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การบริหารเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 12,038,390.94 บำท ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยและก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ
ตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ครบทุกรำยกำร มีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 212,445.28 
บำท ประกอบด้วย 

1. งบด ำเนินงำน จ ำนวน 130,320.31 บำท ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ โดยที่
ประชุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและพิจำรณำงบประมำณเหลือจ่ำย มีมติให้ใช้เงินเหลือจ่ำยจัดซื้อวัสดุ
ส ำนักงำน จ ำนวน 130,000.00 บำท งบประมำณคงเหลือ จ ำนวน 320.31 บำท พิจำรณำแล้วให้
คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป   

2. งบรำยจ่ำยอ่ืน 39,975.31 บำท เหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ซึ่งได้
ด ำเนินกำรวัตถุประสงค์แล้ว พิจำรณำแล้วให้คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป 

3. งบเงินอุดหนุน 14,000.00 บำท เหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ซึ่งได้
ด ำเนินกำรวัตถุประสงค์แล้ว พิจำรณำแล้วให้คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป 

4. งบลงทุน 986.00 บำท เหลือจ่ำยจำกกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน และกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์ พิจำรณำแล้วให้คงเหลือเป็นเงินงบประมำณแผ่นดินต่อไป 

ดังนั้น งบประมำณเหลือจ่ำยของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ ที่คงเหลือเป็นเงิน
งบประมำณแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 รวมทั้งสิ้น 82,445.28 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 

ไม่บรรลุตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ณ สิ้นไตรมำสที ่4 
ร้อยละ 100 โดยอำจเกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ ดังนี้ 

1. สำเหตุจำกกำรบริหำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
1.1 งบด ำเนินงำน  
งบด ำเนินงำนที่ได้รับจัดสรร ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ทุก

รำยกำร แต่มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย จ ำนวน 320.31 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยโครงกำรชุมนุม
ลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกฯ จ ำนวน 
310.00 บำท ไม่สำมำรถด ำเนินกำรส่งคืนงบประมำณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมำณ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบ
โครงกำรไม่ได้แจ้งว่ำได้ด ำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นและไม่ประสงค์ใช้จ่ำยเงินงบประมำณอีก นอกจำกนี้ 
มีเงินเหลือจ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน จ ำนวน 10.31 บำท เหลือจ่ำยตำมมติที่
ประชุมพิจำรณำงบประมำณเหลือจ่ำยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 

1.2 งบรำยจ่ำยอื่น 
กำรเบิกจ่ำยงบรำยจ่ำยอ่ืน ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ทุก

รำยกำร แต่มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย จ ำนวน 39,975.31 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยจำกแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ซ่ึงผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเบิกจ่ำยค่อนข้ำงล่ำช้ำ เนื่องจำกมีกำรเร่งด ำเนินกำรในช่วง
กลำงและช่วงท้ำยของปีงบประมำณ 

1.3 งบเงินอุดหนุน 
กำรเบิกจ่ำยงบเงินอุดหนุน ได้ด ำเนินกำรวัตถุประสงค์ของกำรจัดสรร แต่มีเงิน

งบประมำณเหลือจ่ำย จ ำนวน 14,000.00 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ซึ่งเหลือจ่ำย
ด้วยเหตุส่วนรำชกำรเจ้ำของงบประมำณได้โอนจัดสรรงบประมำณ มำเพ่ือให้เร่งด ำเนินกำรในช่วงท้ำย
ปีงบประมำณจ ำนวนหลำยโครงกำร ด้วยเหตุข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและจ ำนวนบุคลำกรจึงไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้หมด อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤติฯ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้หมด แต่ก็สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

 
 
 
 



1.4 งบลงทุน 
กำรเบิกจ่ำยงบลงทุน ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ทุกรำยกำร 

แต่มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย จ ำนวน 986.00 บำท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ำยจำกกำรประหยัดงบประมำณ
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และไม่ได้แจ้งส่งคืนเงินงบประมำณเหลือจ่ำยกลับคืนส่วนกลำง 

2. สำเหตุจำกกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรม/โครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีกำรปรับเปลี่ยน
กิจกรรม และไม่มีกำรรำยงำนระดับควำมส ำเร็จแต่ละไตรมำสเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้บริหำรหรือที่
ประชุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทรำบ  

3. สำเหตุจำกกำรจัดสรรงบประมำณของส่วนกลำง มีหลำยกิจกรรม/โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรในช่วงไตรมำสสุดท้ำย ซึ่งผลต่อกำรเร่งด ำเนินกำรและเร่งกำรเบิกจ่ำย 

4. สำเหตุจำกควำมไม่สอดคล้องของมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท ซึ่งก ำหนดให้เบิกจ่ำยได้ร้อยละ 100 แต่ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ คัดเลือกโครงกำร
และด ำเนินกิจกรรมโครงกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณรำยจ่ำยได้ร้อยละ 5 
หมำยควำมว่ำ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ครบร้อยละ 100 และไม่สำมำรถด ำเนินกำรส่งคืนงบประมำณเหลือ
จ่ำยได้ทัน เนื่องจำกกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินกำรจนถึงเดือนกันยำยน 2562 ซึ่งเมื่อ  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยได้ร้อยละ 
100 ตำมมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท  แต่ก็สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมตัวชี้วัด 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำรควรเขียนโครงกำรโดยก ำหนดกิจกรรมให้ชัดเจน มีกำร
วำงแผนปฏิบัติกำร จัดท ำแผนผังคุมก ำหนดงำนที่ก ำหนดระยะเวลำไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำรรำยงำน
ระดับควำมส ำเร็จให้ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำทรำบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส 

2. ควรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ เพ่ือด ำเนินกำร
ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือหน่วยงำนส่วนกลำงที่เกี่ยวข้อง ควรเร่ง
จัดสรรงบประมำณก่อนไตรมำสสุดท้ำย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงกำรสำมำรถเร่ง
ด ำเนินกำรได้ทันและบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 


