รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมหำสำรคำม เขต 2 และสถำนศึ ก ษำ บริ ห ำร
จัดกำรศึกษำรองรับกำรกระจำยอำนำจตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด โดยใช้
แผนปฏิบั ติก ำรประจ ำปี เป็ น เครื่ องมือ บริ ห ำรจั ดกำร กำรติด ตำมประเมิ นผลและ รำยงำน ตำมกรอบ
งบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดสรรให้ภำยใต้แผนงำน ผลผลิต/โครงกำร
กิจกรรมที่ได้รับ มอบหมำย รวมทั้งงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอื่น เพื่อขับเคลื่อนภำรกิจสู่
เป้ำหมำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 จึงกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
และกำรบริหำรงบประมำณ ปัจจัยควำมสำเร็จ และกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ดังนี้
แนวทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณ
1. งบประมำณสำหรับบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำแนกกำรบริหำรเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.1 มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ บริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภำพได้มำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 ได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ มต่ ำ ง ๆ ขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึ ก ษำและสถำนศึก ษำ ให้ ไ ด้
มำตรฐำน โดยสรุปกรอบภำระงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณที่กำหนดในแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี โดยผู้รับผิดชอบจัดทำโครงกำร/กิจกรรม เสนอเพื่อ ขออนุมัติจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมหำสำรคำม เขต 2 ผ่ ำ นกลุ่ ม นโยบำยและแผนเพื่ อ จั ด หำแหล่ ง งบประมำณ
สนับสนุนโครงกำร และบริหำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ คำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำ ประหยั ด และเกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณและ
ระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลังที่เกี่ยวข้อง
1.3 งบประมำณจัดสรรสำรองไว้ดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของสำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำน/สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 หรือดำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area Based)

2. งบประมำณสำหรั บพั ฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยสำนักต่ำง ๆ
จัดสรรให้ตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พร้อมกำหนด
กรอบแนวทำงกำรด ำเนิ น งำน และเป้ ำ หมำยควำมส ำเร็ จ ที่ ชั ด เจนตำมยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ สถำนศึกษำต้อง
จัดทำโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำยรองรับตำมแนวทำง ปฏิทินกำรดำเนินงำน ภำยใต้ งบประมำณที่ สพฐ.
กำหนดพร้อมขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร
3. โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตำมโครงกำรกิจกรรม ปฏิทิน กำรดำเนินงำน
และกำรบริหำรงบประมำณ กรณีโครงกำรเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมำณคงเหลือ

หำก

ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมอื่นให้เสนอโครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน ก่อนเสนอ

ขอ

อนุมัติโครงกำร กรณีไม่ประสงค์ใช้งบประมำณที่คงเหลือ ให้รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมปฏิทินที่กำหนดให้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ
อนึ่ง โครงกำรใดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณซ้ำซ้อนให้คืนงบประมำณแก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 เพื่อบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
4. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอื่นสำหรั บบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจตำม วัตถุประสงค์
ของกำรจั ดสรรงบประมำณในแต่ล ะรำยกำรให้ จัดทำโครงกำรบริห ำรจัดกำรให้ ส อดคล้ องกับ เงื่อนไข/
แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ กำหนดตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 กำหนดมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบเมื่อวันที่ 14 มกรำคม
2563 ให้ ทุ ก ส่ ว นรำชกำร (ทุ ก หน่ ว ยรั บ งบประมำณ) ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมส ำเนำหนั ง สื อ ส ำนั ก เลขำธิ ก ำร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563 ให้หน่วยงำนดำเนินกำรตำม

มำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ต ำมเป้ำหมำย ดังนี้ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ.
2563 รำยไตรมำส (ไม่รวมงบกลำง) ดังนี้
ไตรมำส 2 (ร้อย
เป้ำหมำย
ภำพรวม (ทุกงบ)
งบประจำ
งบลงทุน

ไตรมำส 4 (ร้อย

ไตรมำส 1 (ร้อยละ)

ละ)

ไตรมำส 3 (ร้อยละ)

ละ)

23
28
8

54
58
40

77
80
65

100
100
100

ทั้งนี้ หำกส่วนรำชกำรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำมเป้ำหมำยและหรือ แผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่กำหนดไว้ สำนักงบประมำณจะนำเป็น ข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยเงินประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมคำสั่งที่ 50/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 โดยกำกับ
ติดตำมเร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณให้มีผลสัมถทธิ์ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมมำตรกำรภำครัฐ พร้อมทั้ง
รำยงำนปัญหำอุปสรรคหรือกำรปรับแผนทุกสิ้นไตรมำส และเร่งรัดกำรดำเนินกำร ตำมมำตรกำรดังกล่ำว
*** ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมบริหำรจัดกำรตำมรำยละเอียดในแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
ทั้งแผนงำนและแผนเงิน รวมทั้งเบิกจ่ำยงบประมำณตำมปฏิทินกำรดำเนินงำนโดยเคร่งครัด โดยเบิกจ่ำย
งบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2563 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณภำยหลังให้
เร่งดำเนินกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 10 กันยายน 2563 หำกมีควำมจำเป็น ไม่สำมำรถ
บริ ห ำรจั ดกำรได้ต ำมแผนงำน แผนเงินและปฏิทิ นที่ กำหนด ให้ เสนอขออนุ มัติ ผู้ อำนวยกำรส ำนัก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 เป็นกรณี ๆ ไป
การกากับติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 กำหนดปฏิทินกำรติดตำมประเมินผล
และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละปฏิ ทิ น กำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยไตรมำส ดังนี้

ครั้งที่ 1

รอบ 3 เดือน (ตุลำคม2562 - ธันวำคม 2562) ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2563

ครั้งที่ 2

รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2562 - มีนำคม 2563) ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2563

ครั้งที่ 3

รอบ 9 เดือน (ตุลำคม2562 - มิถุนำยน 2563) ภำยในวันที่15 กรกฎำคม 2563

ครั้งที่ 4

รอบ 12 เดือน (ตุลำคม2562 - กันยำยน 2563) ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำมเขต 2 มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 รอบ 12 เดือน (30 กันยำยน 2563) ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงผลการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายเป็นรายไตรมาส
งบรายจ่าย
ภาพรวม(ทุกงบ)
รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายประจา

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย
33
72.03
54
55.63
77
72.53
100
98.60
28
58
80
46.50
100
99.12
8
72.03
40
60.12
65
82.35
100
98.40

แผนภูมิที่ 1: สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

119,195,945.00

101,341,250.01
งบประจำ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
40,599,670.99

แผนภูมิที่ 2: แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(รอบ 12 เดือน)

119,194,860.00
119,195,945.00

99,716,650.12

50,000,000.00

101,341,250.01

100,000,000.00

40,241,200.99

150,000,000.00

40,599,670.99

200,000,000.00

259,152,711.11

250,000,000.00

261,136,866.00

300,000,000.00

จัดสรร
เบิกจ่ำย

-

จำกกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมหำสำรคำม รอบ 12 เดื อ น เพื่ อ ทรำบผลส ำเร็ จ ปั ญ หำ อุ ป สรรค
ข้ อ เสนอแนะของกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และสะท้อนให้ เห็นถึงกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินภำรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ จะต้องมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อ
นำมำเป็นข้อมูลแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำน ดังนี้
1. จำกแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่ำ กำรจัดสรรงบประมำณและกำรอนุมัติงบประมำณในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ทำให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณล่ำช้ำ
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงกำรต้องเร่งดำเนินกำรตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงกำรล่ำช้ำไปด้วย จะเห็นได้ว่ำ
งบลงทุนในไตรมำสแรก(ตุลำคม – ธันวำคม 2563) ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำได้รับอนุมัติงบประมำณในไตรมำสที่ 2 (วันที่ 27 มีนำคม 2563)

2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยในกำรดำเนินกำร เช่น กำรจัดซื้อครุภัณฑ์บำงรำยกำร
ให้โรงเรียนดำเนินกำรจัดซื้อเพื่อลดภำระในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงเรียน บำงรำยกำรให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรจัดซื้อ โดยเฉพำะงบลงทุน รำยกำรครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
ทำให้นโยบำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละปีงบประมำณไม่เหมือนกัน เกิดปัญหำและอุปสรรคในกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณล่ำช้ำ
ผลกำรดำเนิ น งำนของส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2 ไม่บรรลุ ตำม
มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีสำเหตุมำจำก
1. การเบิกจ่ายงบลงทุน
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ ได้รับงบประมำณล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
1.2 ผู้รับจ้ำงไม่เข้ำดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมกำหนดในสัญญำ งำนไม่แล้วเสร็จตำมงวดงำน ทำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำย
2. การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน
งบดำเนิน งำนที่ได้รับจัดสรรทุกรำยกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ทุกรำยกำร
แต่เนื่องจำกมีเงินเหลือจ่ำยที่เป็นงบประมำณแผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุ ณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็น งบประมำณที่จ ะต้องดำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริห ำร งบประมำณรำยจ่ำย
สำหรับแผนงำนบูรณำกำร พ.ศ.2529 ทำให้ภำพรวมของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ
กำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เพื่อทรำบผลสำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะของกำรดำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
สะท้อนให้เห็นถึงกำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินภำรกิจอย่ำงมีประสิท ธิภำพ คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อนำมำเป็นข้อมูลกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำน ดังนี้
1. ควรเร่งจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และมีควำมชัดเจนมำกที่สุด
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงกำรเร่งดำเนินกำรตำมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
3. กิจกรรมหรือโครงกำรที่หมดควำมจำเป็นหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ให้ดำเนินกำรแจ้งปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติกำรไปดำเนินกำรกิจกรรมที่มีควำมจำเป็นและมีควำมพร้อมกว่ำ
4. กรณีมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ควรดำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณ
2563
5. นำผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ และพิจำรณำอนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณในปีต่อไป

