
 
 

รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 
 

 
งานนโยบายและแผนงาน 

กลุมบรหิารงบประมาณ โรงเรยีนเทพสถติวทิยา 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาชยัภมู ิ
 



ก 
 

คํานาํ 

 

 โรงเรียนเทพสถิตวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ไดจัดทํารายงานผลการ

ใชจายงบประมาณประจําป ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการใชจาย

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือสรุปผลการใชจายและการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดแนวทางตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ 

และตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการกิจกรรมท่ีวางเปาหมายไว เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

งานนโยบายและแผนงาน 

ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

สารบัญ 

 

            หนา 

คํานํา              ก 

สารบัญ              ข 

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564         1 

ผลการใชจายงบประมาณกลุมบริหารวิชาการ         4 

ผลการใชจายงบประมาณกลุมบริหารงานบุคคล         5 

ผลการใชจายงบประมาณกลุมบริหารงบประมาณ         5 

ผลการใชจายงบประมาณกลุมบริหารท่ัวไป          6 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ           7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

งบประมาณตามแผนปฏบิตักิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนเทพสถติวทิยา 

ขอมลูรายละเอยีดงบประมาณ 

กรอบแผนเงนิและแผนงานปงบประมาณ 2564 

     1. กรอบเงินท่ี สพฐ.จัดสรรใหโรงเรียนเทพสถิตวิทยา     
1.1  กรอบงบอุดหนุนรายหัว  

1.2  กรอบงบคาใชจายเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

2. กรอบงานท่ี โรงเรียนเทพสถิตวิทยาดําเนินการ 

2.1 กรอบภารกิจ คาสาธารณูโภค ซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ 

2.2 กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (ตาม บรบิท นโยบาย/จุดเนน ของโรงเรียน) 

2.3 กรอบงบเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคลอง/กรณีนโยบายเรงดวน) 

2.4 กรอบภารกิจ งานโครงการ/กิจกรรม (สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเนน ของสพฐ./ศธ) 
 

กรอบเงนิที ่สพฐ.จดัสรร กรอบงานทีโ่รงเรยีนตองดาํเนนิการ 

 

เงินอุดหนุนคงเหลอืปงบฯ63        

107,145.47  บาท 

 

2.1 
คาสาธารณูโภค (น้ํา ไฟฟา  โทรศัพท  593,384 

ซอมแซมครุภัณฑและยานพาหนะ 135,000 

2.2  สนองตามบริบท นโยบาย จุดเนน ของโรงเรียน 2,175,701 

เงินอุดหนุนทีไ่ดรับปงบฯ64 

3,222,900บาท 

    -  การพัฒนาบคุลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ 193,667.67 

    -  ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสรางทีช่ํารุดทรุดโทรม 870,000 

    -  พัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการแขงขันกีฬาภายนอก 130,000 

    -  จัดหาวัสดุผลิตสื่อการเรียนรู 486,200 

    -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 515,833.33 

2.3 งบเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (งบสภาพคลอง/กรณีมีภารกิจงาน 

หรือ นโยบายจําเปนเรงดวน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของโรงเรียน) 

120,000   

2.4 สงเสริมภาคีเครือขายและองคกรภายนอกในการจัดการศึกษา 8,800 

3,330,045.47  บาท รวม 3,052,885 

คงเหลือ 3,330,045.47 - 3,052,885 = 277,160.47 บาท 
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  ๒.๔ สนองนโยบาย/ชุดโครงการ /จุดเนน ของสพฐ./ศธ. โดยการจดัสรรงบประมาณตามกลุม

งาน สอดคลองกับสถานภาพของโรงเรียน (ใชเกณฑ 65 / 25 / 10   

กรอบจดัสรรตามกลุมงาน งบจดัสรร จาํนวนเงนิ 

กลุมบริหารวิชาการ รอยละ 65 180,154.31 

กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารท่ัวไป และกลุมบรหิารงานบุคคล รอยละ 25 69,290.12 

งบสํารองจาย (การบริหารในกรณีงบจัดสรรตามกลุมงานไมเพียงพอ แตมีเหตุผลความจําเปน  รอยละ 10 27,716.04 

รวม รอยละ 100 277,160.47 

 

แผนรายรบัและจายงบประมาณเงนิอดุหนนุรายหวัโรงเรยีนเทพสถติวทิยา ประจาํปงบประมาณ 2564 

1. รายการคาจัดการเรยีนการสอน (เงนิอดุหนนุรายหวั  

ระดบัชัน้ ระยะเวลา จาํนวนเงนิ/ป 

มัธยมศึกษาตอนตน ตอป 3,500 

 ภาคเรยีนท่ี 1 1,750 

 ภาคเรยีนท่ี 2 1,750 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอป 3,800 

 ภาคเรยีนท่ี 1 1,900 

 ภาคเรยีนท่ี 2 1,900 

 

2. รายการอืน่ทีร่ฐัอดุหนนุ 

 

ระดบัชัน้ 

คาหนงัสอืเรยีน/

คน/ป 

คาเครื่องแบบ

นกัเรยีน/คน/ป 

คาอปุกรณการเรยีน/

คน/ภาคเรยีน 

คากจิกรรมพฒันาคณุภาพ

ผูเรยีน/คน/ภาคเรยีน 

มัธยมศึกษาตอนตน 808 (ม.1  

921 (ม.2  

996 (ม.3  

450 210 440 (ตอป- 880  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,384 (ม.4  

1,326 (ม.5  

1,164 (ม.6  

500 230 475 (ตอป – 950  
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3. รายการทีโ่รงเรียนจดัสรรตามกจิกรรมในงบประมาณกจิกรรมพฒันาผูเรยีน ปงบประมาณ 2564 

    ม.ตน 880 บาท/ป  และ ม.ปลาย 950 บาท/ป 

ชั้นมธัยมศกึษาตอนตน ICT (139) ทศันะศกึษา(60  คณุธรรม –จรยิธรรม(111  คายวชิาการ(130  

505 (2/63) 70,195 30,300 56,055 65,650 

488 (1/64) 67,832 29,200 54,168 63,440 

รวม 138,027 59,580 110,223 129,090 

ชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย ICT (105) ทศันะศกึษา(60  คณุธรรม –จรยิธรรม(115  คายวชิาการ(195  

383 (2/63) 40,215 22,980 44,045 74,685 

380 (1/64) 39,900 22,800 43,700 74,100 

รวม 80,115 45,780 87,745 148,785 

รวม ม.ตนและม.ปลาย(64  218,142 105,360 197,968 277,875 

ยอดยกมา(63  141,960 - 30,400 291,186.90 

รวม 360,102 105,360 228,368 569,061.90 
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ผลการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารงานวชิาการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่

ไดรบั 
เบิกจาย คงเหลอื บรรลุเปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 กลุมบรหิารวชิาการ 

 1) โครงการคายวิชาการ 436,176.90 436,167 9.90 /  นางมณีรตัน จิตปรดีา  

 
2) โครงการสรางเครือขายการเรียนรูและลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาดวยระบบ ICT 

300,000 292,777 7,223 /  นายนิคม บัวสมิ  

 
3 โครงการพัฒนาความเปนเลศิทักษะวิชาการ
นักเรียน 

132,885 132,885 0 /  นางมณีรตัน จิตปรดีา  

 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการ

แขงขันกีฬาภายนอก 

130,000 129,916 84 /  นายณัฐพงษ กาบคํา  

 5) โครงการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ** 949,833.33 820,000 129,833.33 /  นายนิคม บัวสมิ  

 6) โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 105,360 52,690.50 52,669.50 /  นางนันทกานต ปญญาบุญ  

 7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 85,100 83,404 1,696 /  นางมณีรตัน จิตปรดีา  

 
8) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

6,000 6,000 0 /  นางสาวพันธกานต แข็งขัน  

 9) โครงการพัฒนางานวชิาการ 78,045.31 71,081 6,973.31 /  นางมณีรตัน จิตปรดีา  

 10) โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 10,000 2,610 7,390 /  นางปจวรรณ ชุมเมืองปก  

 11) โครงการพัฒนานักเรียนเรียนรวม 500 0 500 /  นายจักรพงศ วิลัยพิศ  

 12) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 500 0 500 /  นางสาวพัชรินทร ศรีแกว  

รวมทัง้สิน้ 2,234,400.54 2,027,521.50 206,879.04   
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ผลการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารงานบุคคล 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่

ไดรบั 
เบิกจาย คงเหลอื บรรลุเปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 กลุมบรหิารงานบคุคล 

 
1) โครงการพัฒนางานบุคคล 23,096.70 23,090 6.70 /  นางสาวณดาภา ภมูิโคกรักษ 

 

 

 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐานวชิาชีพ 193,667.67 169,173.80 24,493.87 /  นางสาววิจิตรา หลาอยู  

 
3) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ 

PLC 

- - - /  นางสาวสุภาพร เขียนเขวา  

รวมทัง้สิน้ 216,764.37 1952,263.80 24,500.57   

 

ผลการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่

ไดรบั 
เบิกจาย คงเหลอื บรรลุเปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 กลุมบรหิารงบประมาณ 

 1) โครงการพัฒนางานการเงิน พัสดุ และสินทรัพย 1,277,396.74 1,216,632.61 60,764.13 /  นายวันชัย พุแค  

 2) โครงการระดมทรัพยากร 1,036,437.31 657,750.50 378,686.81 /  นายวันชัย พุแค  

 3) โครงการกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 19,447.44 19,447.44 0 /  นางสาวธนวรรณ กินขุนทด  

 
4) โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษานักเรียน 12,000 12,000 0 /  นางสาวสุรางคนางค พวก

ดอนเค็ง 

 

รวมทัง้สิน้ 2,345,281.49 1,905,830.55 439,450.94   
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ผลการใชจายงบประมาณกลุมบรหิารทัว่ไป 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่

ไดรบั 
เบิกจาย คงเหลอื บรรลุเปาหมาย ไมบรรลเุปาหมาย ผูรบัผดิชอบ หมายเหต ุ

1 กลุมบรหิารทัว่ไป 

 
1) โครงการโรงเรียนสุจริต 288,470 288,388 82 /  นางสาวเมธาวี กุศลมา 

นายวันชัย พุแค 

 

 
2) พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางอ่ืนที่

ชํารุดทรุดโทรม 

1,005,405 1,005,405 0 /  นายพชร รอดไธสง  

 3) โครงการพัฒนางานกิจการนกัเรียน 700 700 0 /  นายจักรพงศ วิลัยพิศ  

 4) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 200 200 0 /  นายภวพล หลงพวง  

 5) โครงการพัฒนางานบริการ 4,700 1,690 3,010 /  นายพชร รอดไธสง  

 6) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 1,634 1,634 0 /  นายคุณากร อุเทนสุต  

 
7) โครงการสงเสริมคานยิมและคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

1,100 1,100 0 /  นายภวพล หลงพวง  

 8) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 1,500 1,495 5 /  นายพชร รอดไธสง  

 9) โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 2,400 813 1,587 /  นายจักรพงศ วิลัยพิศ  

 
10) โครงการพัฒนางานธุรการ 9,662.70 9,580 82.70 /  น.ส.พิฐชญาณ พลอยกระ

โทก 

 

 
11) โครงการสงเสริมภาคี เครือขายและองคกร

ภายนอกในการจัดการศึกษา 

10,000 10,000 0 /  นางสาวพัชรินทร ศรีแกว  

รวมทัง้สิน้ 1,325,771.70 1,321,005 4,766.70   
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 จากการดําเนินการเบิกจายงบประมาณประจําป ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จึงขอสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเบิกจายงบประมาณประจําป ดังนี้ 

ปญหา และอปุสรรค 

 1. การคํานวณงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณใชขอมูลจํานวนนักเรียนในวันท่ี 10 

มิถุนายน ของปการศึกษา 2563 เปนฐานขอมูล ทําใหขอมูลงบประมาณอาจคลาดเคลื่อน งบประมาณท่ีไดอาจ

นอยหรือมากกวาท่ีคํานวณและจัดสรรไว 

 2. การดําเนินการขอใชเงินตามแผนในบางโครงการ/กิจกรรมยังมีความลาชา และไมเปนไปตาม

ข้ันตอนการขอใชเงิน ทําใหการเบิกจายเงินของงานการเงินและสินทรัพยไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

 3. ในบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณยังไมมีการเบิกจายเงินเพ่ือนําไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

 1. ควรใชขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีใกลเคียงกับความเปนไปไดมากท่ีสุดในการคํานวณและจัดสรร

งบประมาณลวงหนา เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับความตองการ 

 2. ในการเบิกจายงบประมาณควรมีความชัดเจนและขอกําหนดท่ีแนนอนในการเบิกจายมีการ

ประสานงานกันระหวางงานการเงินและงานแผนงานและงบประมาณมีการรวมกันกําหนดข้ันตอนการเบิก

จายเงินท่ีชัดเจนถูกตอง เพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและมีความถูกตอง และผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมไดดําเนินการอยางถูกข้ันตอนในการเบิกจาย 

 3. ควรมีการเรงรัด กํากับ ติดตาม การขอใชเงินและเบิกจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


