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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการงบประมาณท่ีจะได้รับ
จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณจำนวน 5,000,000  บาท ไดจ้ัดทำแผนการใช้
จ่ายงบประมาณแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. งบบริหารสำนักงาน(งบงานประจำ) แยกเป็นค่าใช้จ่าย 16 รายการ จำนวน 3,000,000 บาท  
2. งบตามภารกิจกลุ่ม  จำนวน จำนวน  285,365  บาท  
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,141,826  บาท  
4. งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย จำนวน 572,809 บาท  
 
ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4 ครั้ง  และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  

จำนวน  400,000  บาท   สรุปงบประมาณหลังการปรับแผน ดังนี้ 
1. งบบริหารสำนักงาน(งบประจำ)   จำนวน  2,687,055.28 บาท 
2. งบตามภารกิจกลุ่ม    จำนวน       72,985.00 บาท 
3. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จำนวน  1,172,468.50  บาท 
4. งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย จำนวน      43,570.00  บาท 
5. งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี   จำนวน   1,423,921.22  บาท 

รวมทั้งสิ้น   จำนวน  5,400,000 .00 บาท 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสำนักงาน (งบงานประจำ)   
1. ค่าตอบแทนอาหารทำงานนอกเวลาราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน  190,000 บาท จัดสรรจริง 

จำนวน 152,000  บาท เบิกจ่าย จำนวน 149,410  บาท  
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 30,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 

39,200 บาท เบิกจ่าย จำนวน 32,120 บาท  
3. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณที่ตั ้ง จำนวน 6,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 6,000 บาท  

เบิกจ่าย จำนวน  6,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 370,000 บาท จัดสรรจริง  จำนวน 

199,200 บาท เบิกจ่าย 199,116.66  บาท  
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 160,000 บาท จัดสรรจริง 98,700 บาท เบิกจ่าย จำนวน 

98,697  บาท  
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 100,000  บาท จัดสรรจริง จำนวน 216,100 บาท 

เบิกจ่าย จำนวน 216,060  บาท   
7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 80,000  บาท จัดสรรจริง จำนวน 149,500 บาท 

เบิกจ่าย จำนวน 149,500 บาท 
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8. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 250,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 174,500 บาท 
เบิกจ่าย 174,470.05 บาท  

9. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงานงบประมาณที่ตั้ง จำนวน 10,000 บาท จัดสรรจริง 103,100 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 103,085.26 บาท  

10. ค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 300,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 559,700 บาท 
เบิกจ่าย 559,666.70 บาท  

11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 280,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 149,800 
บาท เบิกจ่าย จำนวน 149,708.47 บาท  

12. ค่าไฟฟ้า งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 900,000 บาท จดัสรรจริง จำนวน 680,830 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 680,830  บาท  

13. ค่าประปา งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 60,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 19,800 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 19,712.97 บาท    

14. ค่าโทรศัพท์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 80,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 67,400 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 67,352.17 บาท   

15. ค่าไปรษณีย์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 94,000 บาท จัดสรรจริง 70,300 บาท เบิกจ่าย 70,207  บาท  
16. ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งบประมาณท่ีตั้ง จำนวน 90,000  บาท  จัดสรรจริง 4,200 บาท 

เบิกจ่าย จำนวน 4,119  บาท  
ดังรายละเอียดตามตารางที ่1 

 

ตารางที่ 1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 งบประมาณปี พ.ศ. 2563 

 

ที ่ รายการ งบประมาณตามแผน งบประมาณจัดสรร งบประมาณจ่ายจริง 

1. งบบริหารสำนักงาน(งานประจำ) 3,000,000.00 2,690,330.00 2,680,055.28 
1.1 ค่าตอบแทน อาหารทำการนอกเวลา 190,000.00 152,000.00 149,410.00 
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายใน

สำนักงาน 
30,000.00 39,200.00 32,120.00 

1.3 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 370,000.00 199,200.00 199,116.66 
1.5 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 160,000.00 98,700.00 98,697.00 
1.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000.00 216,100.00 216,060.00 
1.7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 80,000.00 149,500.00 149,500.00 
1.8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 250,000.00 174,500.00 174,470.05 
1.9 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน 10,000.00 103,100.00 103,085.26 

1.10 ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000.00 559,700.00 559,666.70 
1.11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 280,000.00 149,800.00 149,708.47 
1.12 ค่าไฟฟ้า 900,000.00 680,830.00 680,830.00 
1.13 ค่าน้ำประปา 60,000.00 19,800.00 19,712.97 
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ที ่ รายการ งบประมาณตามแผน งบประมาณจัดสรร งบประมาณจ่ายจริง 

1.14 ค่าโทรศัพท์ 80,000.00 67,400.00 67,352.17 
1.15 ค่าไปรษณีย์ 94,000.00 70,300.00 70,207.00 
1.16 ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 90,000.00 4,200.00 4,119.00 

2 งบตามภารกิจกลุ่ม 285,365.00 285,365.00 72,985.00 
3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ภารกิจกลุ่ม 
1,141,826.00 1,855,771.00 1,172,468.50 

4 งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็น
เร่งด่วนตามนโยบาย 

572,809.00 568,534.00 43,570.00 

5 งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี   1,430,921.22 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 

 
2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนาคณุภาพการศึกษาและภารกิจกลุ่ม(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นโครงการตามภารกิจกลุ่ม จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ จำนวน 285,365 
บาท โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,141,826 บาท รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ จำนวน  1,427,191 บาท  ในระหว่างปีงบประมาณได้มีการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  ได้จัดทำโครงการใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ จำนวน 581,350 บาท จึงทำให้มี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 โครงการ รวมงบประมาณตามแผน 
จำนวน 2,008,541 บาท งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินโครงการ  จำนวน 1,855,661 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 
จำนวน  1,245,453.50 บาท รายละเอียดตามตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามแผน 
งบประมาณ 

ที่จัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง 
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ 38,690 38,690 6,760 
2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำแผน  

การติดตาม ประเมินและรายงานผลการการ
ดำเนินงาน 

28,625 28,625 26,895 

3 โครงการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ 
สถานศึกษาในสังกัด 

10,600 10,600 4,560 

4 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับศตวรรษที ่
21 

155,400 155,400 109,438 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
โดยครอบครัวปีการศึกษา 2536 

7,400 7,400 - 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลขอรับเงิน
บำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ 

25,100 25,100 21,470 

7 โครงการพัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

32,600 32,600 - 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 31,750 31,750 - 
9 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
8,550 8,550 - 

10 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

426,880 426,880 399,780 

11 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

17,455 17,455 17,455 

12 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

19,400 19,400 18,345 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและ
กระบวนการการควบคุมพัสดุ และการจัดทำทะเบียน
คุมทรัพย์สิน 

30,780 36,730 33,880 

14 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 

155,400 155,400 109,438 

15 โครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน
และการคัดแยกขยะ 

27,556 27,556 26,904 

16 โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการ
ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 

32,800 32,800 26,920 

17 โครงการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

6,125 6,125 2,520 

18 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
และเยาวชน 

48,600 48,600 6,850 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

173,210 173,210 14,840 

20 โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 44,900 44,900 44,900 
21 โครงการวิจัย 29,920 - - 
22 โครงการพัฒนาหลักสูตร 128,800 - - 
23 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้

ระดับปฐมวัย 
 35,190 35,190 

24 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

 382,120 308,346.50 

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพการแกะสลัก
ผัก ผลไม้และขนมไทย 

 99,000 93,620 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามแผน 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

26 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 40,000 13,850 

27 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 25,040 19,630 

 รวม 1,427,191 1,855,771 1,245,453.50 
 

3. สรุปผลการใช้จ่ายงบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  
งบประมาณสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย ได้ตั้งงบประมาณงบสำรองจ่ายใน

รายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย จำนวน 572,809  บาท งบประมาณ จัดสรร จำนวน 658,534  บาท ใช้จริง 
43,570  บาท รายละเอียดตามตารางที ่3 

 

ตางรางที่ 3  ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายตามแผนปฏิบัติการ 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการ งบประมาณที่จัดสรร 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 14,440.00 
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 6,300.00 
3 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 1,330.00 
4 ค่าใช้จ่ายรับบริจาคโลหิต 1,230.00 
5 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดประกอบการตรวจรับการเช่าใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ 4 เดือน(มิถุนายน -กันยายน 2563) 
5,250.00 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร 12,020.00 
7 โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
3,000.00 

 รวมทั้งสิ้น 43,570.00 
 
4. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 

1,423,921.22 บาท ได้ดำเนินการจัดสรรให้ดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ และจัดสรรให้ดำเนินงานต่างๆ 
จำนวน 7 รายการ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 

ตางรางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที ่ โครงการ งบประมาณที่จัดสรร 
1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา สพป.นธ.1 
197,890.00 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผล
การดำเนินงาน 

149,610.00 
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ที ่ โครงการ งบประมาณที่จัดสรร 
3 โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
2,450.00 

4 โครงการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 
2563 

2,345.00 

5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 70,730.00 
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ 19,800.00 
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ 498,910.00 
8 ค่าใช้จ่ายประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 
6,300.00 

9 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับจัดทำกรอบเกียรติคุณบัตร 18,750.00 
10 ค่าวัสดุผ้าม่าน 8,830.00 
11 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 
250,000.00 

12 ค่าวัสดุสำนักงาน(สำรอง) 205,306.22 
 รวมทั้งสิ้น 1,430,921.22 

 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. ไม่ทราบกรอบวงเงินกรอบประมาณในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน  งบประมาณที่จะ
ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพได้ 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานล่าช้า ทำให้
การดำเนินงานล่าช้า เวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด ทำให้ได้คุณภาพน้อยกว่าที่ควร 

3. บุคลากรขาดความตระหนักในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ไม่ได้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนทุกโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่จะได้รับจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แน่นอน แต่สามารถนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นทั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรดำเนินงานโครงการที ่เสนอของบประมาณไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นตามกำหนดเวลา บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

2. ควรมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกบุคลากรให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนางานในอนาคตให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรควรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการของตนเอง โดยรายงานผลการดำเนินการตรงไปตรงมาตามที่ได้ปฏิบัติจริง เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูล
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ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อความน่าเชื่อถือของรายงานผล
การดำเนินงานในแต่ละป ี

4. ในปีต่อไปผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผน การใช้งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จริงในการเสนอขอ
งบประมาณ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพ 

ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
1. งบบริหารสำนักงาน (งบงานประจำ)  

เป็นงบประมาณที่สำคัญที่สุดในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะเป็นงบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารสำนักงานทุกกลุ่มงานและทุกงานในสำนักงาน ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ทั้งหมด 16 รายการ 
งบประมาณที ่ต ั ้งไว้ จำนวน  3,000,000 บาท ใช้จ่ ายจริง 16 รายการ จำนวนเงินที ่จ ัดสรรจริง จำนวน 
2,690,330  บาท เบิกจ่ายจริง 2,687,055.28 บาท  คงเหลือ 3,274.72 บาท โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนอาหารทำงานนอกเวลาราชการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ จำนวน  190,000 บาท จัดสรร
จริง จำนวน 152,000  บาท เบิกจ่าย จำนวน 149,410  บาท เป็นงบประมาณสำหรับกลุ่มทุกกลุ่มขอเบิกกรณีต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องใช้จริง จึงจำเป็นต้องนำค่าตอบแทนอาหารทำการนอกเวลา
ราชการส่วนที่งบประมาณไม่เพียงพอไปใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐานจัดสรรให้ดำเนินงานอ่ืน ในปีถัดไปควรจัดตั้งเท่าเดิม 

 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 30,000 บาท จัดสรรจริง   
จำนวน 39,200 บาท เบิกจ่าย จำนวน 32,120 บาท เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับในการจัดประชุมต่างๆ ภายใน
สำนักงานของทุกกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2563 ในปีถัดไปควรจัดตั้งเพ่ิม 
 3. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 6,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 6,000 บาท  
เบิกจ่าย จำนวน  6,000 บาท เป็นค่าเก็บขยะจ่ายให้กับ อบต.ลำภู จ่ายเท่ากันทุกปี 
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณท่ีตั้ง จำนวน 370,000 บาท จัดสรรจริง  จำนวน 
199,200 บาท เบิกจ่าย 199,116.66  บาท เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
บุคลากรในสำนักงานทุกคนในรายการให้เบิกงบประมาณจากต้นสังกัดหรือรายการที่ไม่มีงบประมาณรองรับ การใช้จ่าย
แต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการไปราชการของบุคลากร  หากไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีเพ่ิมเติม 
  5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 160,000 บาท จัดสรรจริง 98,700 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 98,697  บาท เป็นค่าจ้างถ่ายเอกสารการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน จำนวนที่ใช้มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณ
งานในแต่ละปี 
 6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 100,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 216,100 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 216,060 บาท เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดทุกรายการในสำนักงาน จำนวนที่ใช้มากน้อยขึ้นอยู่กับ
จำนวนครุภัณฑ์ที่ชำรุด ถัวจ่ายกันระหว่างค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  
 7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 80,000  บาท จัดสรรจริง จำนวน 149,500 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 149,500 บาทเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอ่ืนภายในสำนักงาน จำนวนที่ใช้มากน้อย
ขึ้นอยู่กับรายการชำรุดของอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ถัวจ่ายกันระหว่างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
 8. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ งบประมาณที ่ตั ้ง จำนวน 250,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 
174,500 บาท เบิกจ่าย 174,470.05 บาท เป็นซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน จำนวน 9 คัน ทุกปีใช้ในปริมาณท่ีมาก
เนื่องจากรถเสียบ่อย ถัวจ่ายกันระหว่างค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
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 9. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงานงบประมาณที่ตั้ง จำนวน 10,000 บาท จัดสรรจริง 103,100 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 103,085.26 บาท เป็นค่าประกันภัยรถยนต์สำนักงาน ในปีงบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณ
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก ได้จัดทำประกันภัยรถยนต์แบบประกันชั้น 1 จำนวน 3 คัน  
  10. ค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 300,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 559,700 บาท 
เบิกจ่าย 559,666.70 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้สำหรับซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานทุกรายงาน ทุกกลุ่มงาน ซึ่งต้องใช้
งบประมาณจำนวนมากทุกปี ในปีต่อไปควรจัดตั้งเพิ่มขึ้น 
 11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 280,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 
149,800 บาท เบิกจ่าย จำนวน 149,708.47 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายค่าน้ำมันรถสำนักงาน จำนวน 9 คัน ซึ่ง
ต้องใช้ในปริมาณที่มากในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับการเดินทางไปราชการในแต่ละปี ในปีต่อไปควรจัดตั้งเท่าเดิม 
 12. ค่าไฟฟ้า งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 900,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 680,830 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 680,830 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าที่จัดตั้ง เนื่องจากนำค่าใช้จ่ายบางส่วนไปเบิกจ่ายจากค่าสาธารณูปโภคที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
 13. ค่าประปา งบประมาณท่ีตั้ง จำนวน 60,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 19,800 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 19,712.97 บาท  จัดตั้งไว้มากกว่าจ่ายมาก ปีถัดไปควรลดลง  
 14. ค่าโทรศัพท์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 80,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 67,400 บาท เบิกจ่าย 
จำนวน 67,352.17 บาท จัดตั้งมากกว่าจ่ายจริง ไปถัดไปควรจัดตั้งลดลง 
 15. ค่าไปรษณีย์ งบประมาณที่ตั ้ง จำนวน 94,000 บาท จัดสรรจริง 70,300 บาท เบิกจ่าย 
70,207  บาท จ่ายจริงใกล้เคียงกับการจัดตั้ง ปีถัดไปควรจัดตั้งเท่าเดิม 
 16. ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 90,000 บาท  จัดสรรจริง 4,200 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 4,119  บาท จ่ายจริงน้อยกว่าที่จัดตั้งมาก เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรงบประมาณให้ ปีถัดไปควรจัดตั้งลดลง 
 2. งบตามภารกิจกลุ่มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุ่ม(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี)  เป็น
งบประมาณที่ใช้สำหรับจัดทำโครงการเพื่อสอดรับการดำเนินของกลุ่มตามภารกิจกลุ่มและโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา โดยสรุปมาจากรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตัด
ยอดเบิกเงินในโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (Budget Report Self Service :BRSS) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  เป็นโครงการตามภารกิจกลุ่ม จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ จำนวน 285,365 บาท โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,141,826 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ 
งบประมาณ จำนวน  1,427,191  บาท เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิค 2019ในระหว่างปีงบประมาณ
ได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทำ
โครงการใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ จำนวน 581,350 บาท จึงทำให้มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27  โครงการ รวมงบประมาณตามแผน จำนวน 2,008,541 บาท 
งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินโครงการ  จำนวน 1,855,661  บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน  1,245,453.50 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. จัดสรรงบประมาณให้ตามที่เสนอโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน  25  โครงการ ไม่ได้
จัดสรรงบประมาณให้ตามโครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินงานตาม
โครงการ จำนวน 2 โครงการ  
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  2. โครงการที่ใช้งบประมาณเท่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับ
จัดสรร จำนวน 17 โครงการ เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามที่กำหนดในแผนเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด โควิค 2019 และบางโครงการผู้รับผิดชอบได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้มากเกินความเป็นจริง 
  3. โครงการที่ใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากใช้งบประมาณจริงมากกว่างบประมาณ
ที่เสนอของบประมาณ จำนวน 1  โครงการ เนื่องจากได้ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์โรคโควิค 2019 แล้วมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  
  4. โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากใช้งบประมาณจากงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามโครงการ จำนวน 1 โครงการ  
  5. โครงการที่ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ 
  6. จัดสรรงบประมาณแล้วไม่ได้ดำเนินโครงการ โดยผู้รับผิดชอบขอคืนงบประมาณ จำนวน 2 
โครงการ    
 3. งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย 
  งบประมาณสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายเป็นงบประมาณที่สำรองไว้ใช้จ่ายใน
รายการที่จำเป็นที่ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี หรือไว้สำหรับกรณีโครงการเร่งด่วนตาม
นโยบายที่สั่งการมาภายหลังจากการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ได้ตั้งงบประมาณงบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย จำนวน 572,809  บาท งบประมาณ 
จัดสรร จำนวน 658,534  บาท ใช้จริง 43,570 บาท โดยจัดสรรให้ดำเนินงานตามความจำเป็นที่แต่ละกลุ่มเสนอ
ขอใช้งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมจำนวน 5 รายการ และจัดสรรให้ดำเนินงานโครงการ 
จำนวน  2 โครงการ  ในปีถัดไปควรจัดตั้งงบประมาณลดลง รายละเอียดตามตารางที ่3 
 4. งบประมาณเหลือจ่าย 
  การใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธวิาส เขต 1  ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำป ีพ.ศ. 2563 จำนวน 4 ครั้ง เพ่ือบริหารงบประมาณ ใหส้อดคล้อง
กับความจำเป็น และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,423,921.22 บาท ได้ดำเนินการจัดสรร
ให้ดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ และจัดสรรให้ดำเนินงานต่างๆ จำนวน 7 รายการ 

 
 


