
รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ.2564

กล ุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลงบประมาณ 

 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำม
ภำรกิจท่ีได้รับผิดชอบและจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ได้น้อมน ำแนวทำงพระรำชด ำริสืบสำน 
พระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำกูร และยุทธศำสตร์ 20 ปี น ำมำวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก สู่กำรก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ อีกท้ังได้น ำทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มำสู่กำรปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
   กลยุทธ์ เป็นประเด็นส ำคัญหรือวำระกำรพัฒนำตำมพันธกิจ ท่ีจะอำศัยกำรขับเคล่ือนด้วย
วิธีกำรทำงกลยุทธ์ให้มีกำรพัฒนำท่ีบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ีแตกต่ำงโดดเด่นและก้ำวกระโดด ประกอบด้วย 7      
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 
  ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ท่ัวถึง 
  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  ประเด็นกลยุทธ์ที ่7 พัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

วิธีด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  ได้ก ำหนดมำตรกำรและแนวด ำเนินกำรในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดคล้องตำมแนวนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและรัฐบำล เพื่อบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และพัฒนำ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในสังกัด  โดยได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ตำมกรอบวงเงินงบประมำณ 6,000,000 บำท และแบ่งงบประมำณเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. ค่ำใช้จ่ำยรำยจ่ำยประจ ำ (บริหำรจัดกำรส ำนักงำน)   เป็นเงิน   3,683,365 บำท 
  2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศ ึกษำของสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
           เป็นเงิน    2,316,635  บำท 
 
 
 



งบประมำณประจ ำป ีพ.ศ.2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 รายจ่ายประจ า    
1 ค่ำสำธำรณูปโภค 700,000 บส.   
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 300,000 บส.   
3 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง 150,000 บส.   
4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 70,000 บส.   
5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้ำง 200,000 บส.   
6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 300,000 บส.   
7 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,513,680 บส.   
8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร 100,000 อก.   
9 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 100,000 บส.   
10 ส ำรองจ่ำยกรณีจ ำเป็นหรือปฏิบัติตำมนโยบำย 249,685 บส.   

รวม 3,683,365   
รายจ่ายโครงการพัฒนาของ สพป.พังงา    

1 โครงกำรกำรปรับพฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียน 
(เปล่ียนหนูน้อยให้เป็นคนใหม่) 

71,000 สจ.   

2 โครงกำรสภำนักเรียน 15,000 สจ.   

3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 21,600 สจ.   
4 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 320,000 สจ.   
5 โครงกำรอบรมแนะแนวศึกษำต่อสำยอำชีพ และ

ส่งเสริมทักษะอำชีพในศตวรรษท่ี 21 
75,000 สจ.   

6 โครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐำน 
ประจ ำปี 2563 

244,900 นต.  
 

 

7 โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

188,700 อก.   

8 โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.กลุ่ม หน่วย 18,755 อก.   

9 โครงกำรประชุมบุคลำกรภำยใน สพป.พังงำ 23,000 อก.   

10 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร สพป.พังงำ 400,000 พค.   
 



11 โครงกำรอบรมส่งเสริมศักยภำพครูเพื่อเป็นนักจิตวิทยำ
ประจ ำสถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

42,000 สจ.   

12 โครงกำรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนโดยครอบครัว 

58,000 สจ.   

13 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
โดยศูนย์กำรเรียน 

31,700 สจ.   

14 โครงกำรส่งเสริมจิตส ำนึกผู้เรียนเพื่อเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (ระยะท่ี 1) 

25,000 สจ.  
 

 

15 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ระดับโรงเรียน 

170,000 นผ.   

16 โครงกำรอบรมหลักสูตร “พัฒนำศักยภำพ
ควำมสำมำรถด้ำนงำนพัสดุ” ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
สถำนศึกษำ 

88,740 บส.   

17 โครงกำรตรวจสอบติดตำมกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
และพัสดุ ของสถำนศึกษำในสังกัด 

25,000 ตสน.   

18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำร
บัญชี ส ำหรับสถำนศึกษำ 

77,740 ตสน.   

19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลกำรใช้ระบบ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

47,300 อก.   

20 โครงกำรสรรหำบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำร หรือ
ลูกจ้ำงช่ัวครำว จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย สพฐ. 
สังกัด สพป.พังงำ 

36,000 บค.  

21 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 52,700 นผ.  

22 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง ศปอ. 284,500 นผ.  
 รวม 2,316,635   
 รวมรายจ่ายประจ า + รายจ่ายโครงการพัฒนา 6,000,000   

 



ปฏิทินการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ที่ 
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1 โครงกำรกำรปรับพฤติกรรมนักเรียนใน

ชั้นเรียน (เปลี่ยนหนูน้อยให้เป็นคนใหม่) 
 

 

  

2 โครงกำรสภำนักเรียน  
 

  
3 โครงกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน    

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 
4 โครงกำรงำนศิลปะหัตถกรรม  

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  

 

 

5 โครงกำรอบรมแนะแนวศึกษำต่อ 
สำยอำชีพ และส่งเสริมทักษะอำชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 

 
   

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน และสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
6 โครงกำรนิเทศบูรณำกำร โดยใช้พ้ืนที่

เป็นฐำน ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

 
   

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
7 โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ

และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
   

8 โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/
ผอ.กลุ่ม หน่วย 

 
   

9 โครงกำรประชุมบคุลำกรภำยใน  
สพป.พังงำ 

 
   

10 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 
สพป.พังงำ 

  
 

 

11 โครงกำรอบรมส่งเสริมศักยภำพครู
เพ่ือเป็นนักจิตวิทยำประจ ำ
สถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

 
 

  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 
12 โครงกำรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 

 

   



ที่ 
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

13 โครงกำรสง่เสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยศูนย์กำรเรียน 

 
 

  

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
14 โครงกำรสง่เสริมจิตส ำนึกผู้เรียนเพ่ือ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำร
พัฒนำท่ีย่ังยืน (ระยะที่ 1) 

  
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
15 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับโรงเรียน 
    

16 โครงกำรอบรมหลักสูตร “พัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถด้ำนงำนพัสดุ” 
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนพัสดุสถำนศึกษำ 

 
 

  

17 โครงกำรตรวจสอบติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุ ของ
สถำนศึกษำในสังกัด 

 
 

  

18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ส ำหรับ
สถำนศึกษำ 

  
 

 

19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผล
กำรใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

  
 

 

20 โครงกำรสรรหำบคุคลเพ่ือเป็น
พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงชั่วครำว 
จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย สพฐ. 
สังกัด สพป.พังงำ 

    

21 โครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 
ขนำดเล็ก 

 
 

  

22 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ศปอ.  

  
 

 

 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    
  จำกกำรท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ   ได้จ ัดท ำกรอบวง เ ง ิน
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
เป็นไปตำมระยะเวลำด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี  กลุ่มบริหำรงำน
กำรเง ินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  ได้ก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีพ.ศ.2564 
ส ำหรับใช้เป็นแผนในกำรเบิกจ่ำยเงิน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ ดังนี้ 
  1. ค่ำใช้จ่ำยรำยจ่ำยประจ ำ (บริหำรจัดกำรส ำนักงำน)   เป็นเงิน   3,683,365 บำท 
  2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศ ึกษำของสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
           เป็นเงิน    2,316,635  บำท 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 รายจ่ายประจ า      
1 ค่ำสำธำรณูปโภค 700,000 175,000 175,000 175,000 175,000 
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 300,000 - 150,000 150,000 - 
3 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 

4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 70,000 17,500 17,500 17,500 17,500 

5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/
ส่ิงก่อสร้ำง 

200,000 
- 

100,000 100,000 - 

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร 

300,000 
50,000 

100,000 100,000 50,000 

7 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,513,680 378,420 378,420 378,420 378,420 
8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม

รำชกำร 
100,000 

20,000 
30,000 30,000 20,000 

9 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

100,000 
- 

- - 100,000 



10 ส ำรองจ่ำยกรณีจ ำเป็น
หรือปฏิบัติตำมนโยบำย 

249,685 
50,000 

70,000 100,000 29,685 

รวม 3,683,365 728,420 1,058,420 1,088,420 808,105 
รายจ่ายโครงการพัฒนาของ 

สพป.พังงา 
     

1 โครงกำรกำรปรับ
พฤติกรรมนักเรียนใน
ช้ันเรียน (เปล่ียนหนู
น้อยให้เป็นคนใหม่) 

71,000   71,000  

2 โครงกำรสภำนักเรียน 15,000   350 14,650 

3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน 

21,600    21,600 

4 โครงกำรงำนศิลปะหัตถ 
กรรม ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

320,000    320,000 

5 โครงกำรอบรมแนะแนว
ศึกษำต่อสำยอำชีพ 
และส่งเสริมทักษะ
อำชีพในศตวรรษท่ี 21 

75,000  36,045 38,955  

6 โครงกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำรโดยใช้พื้นท่ี
เป็นฐำน ประจ ำปี 
2563 

244,900 65,100 53,800 59,500 66,500 

7 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

188,700 31,450 62,900 31,450 62,900 

8 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.
กลุ่ม หน่วย 

18,755 5,115 5,115 5,115 3,410 

9 โครงกำรประชุม
บุคลำกรภำยใน สพป.
พังงำ 

23,000  7,700 7,650 7,650 



10 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร 
สพป.พังงำ 

400,000    400,000 

11 โครงกำรอบรมส่งเสริม
ศักยภำพครูเพื่อเป็น
นักจิตวิทยำประจ ำ

สถำนศึกษำ โรงเรียนใน
สังกัด ส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

42,000  42,000   

12 โครงกำรกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
โดยครอบครัว 

58,000 7,530 22,935 4,900 22,635 

13 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
โดยศูนย์กำรเรียน 

31,700  15,900 6,350 9,450 

14 โครงกำรส่งเสริม
จิตส ำนึกผู้เรียนเพื่อเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
(ระยะท่ี 1) 

25,000   25,000  

15 โครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ระดับโรงเรียน 

170,000 170,000    

16 โครงกำรอบรมหลักสูตร 
“พัฒนำศักยภำพควำม 
สำมำรถด้ำนงำนพัสดุ” 
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน
พัสดุสถำนศึกษำ 

88,740 88,740    



17 โครงกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณและ
กำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี และ
พัสดุ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัด 

25,000  25,000   

18 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
ส ำหรับสถำนศึกษำ 

77,740  77,740   

19 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรขยำยผลกำร
ใช้ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและ
ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

47,300  47,300   

20 โครงกำรสรรหำบุคคล
เพื่อเป็นพนักงำน
รำชกำร หรือลูกจ้ำง
ช่ัวครำว จำกเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย 
สพฐ. สังกัด สพป.พังงำ 

36,000 36,000    

21 โครงกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

52,700  37,950 14,750  

22 โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง ศปอ. 

284,500    284,500 

 รวม 2,316,635 403,935 434,385 265,020 1,213,295 
 รวมรายจ่ายประจ า + 

โครงการพัฒนา 
6,000,000 1,132,355 1,492,805 1,353,440 2,021,400 

 



ส่วนท่ี 3 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

  ตำมท่ีกลุ่มนโยบำยและแผน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพั งงำ  ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้ก ำหนด
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ปรำกฏตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เพื่อใช้ในกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ ให้
เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ และพัฒนำกำรศึกษำให้กับโรงเรียนใน
สังกัด  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ตามแผน 

อนุมัติ 
เงินงวด 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
หมายเหตุ 

 รายจ่ายประจ า      

1 ค่ำสำธำรณูปโภค 700,000 700,000 642,400.65 57,599.35  
2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 300,000 332,259 162,522.04 169,736.96  
3 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง 150,000 120,000 106,690 13,310  
4 ค่ำถ่ำยเอกสำร 70,000 70,000 34,350 35,650  
5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/

ส่ิงก่อสร้ำง 
200,000 250,000 

250,630 
-630  

6 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 

300,000 221,660 
133,643 

88,017  

7 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,513,680 1,544,996 1,462,680 82,316  
8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม

รำชกำร 
100,000 55,000 

31,675 
23,325  

9 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร 

100,000 100,000 
286,880 

-186,880  

10 ส ำรองจ่ำยกรณีจ ำเป็น
หรือปฏิบัติตำม
นโยบำย 

249,685 199,289 
125,009 

74,280  

รวม 3,683,365 3,593,204 3,236,479.69 356,724.31  



       รายจ่ายโครงการ
พัฒนาของ สพป.พังงา 

     

1 โครงกำรกำรปรับ
พฤติกรรมนักเรียนใน
ช้ันเรียน (เปล่ียนหนู
น้อยให้เป็นคนใหม่) 

71,000  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

2 โครงกำรสภำนักเรียน 15,000  0 0 - ” - 
3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียน 
21,600  0 0 ด ำเนินกำร

ไม่ใช้งบ 
4 โครงกำรงำน

ศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

320,000  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 
สพฐ.ยกเลิก 

5 โครงกำรอบรมแนะ
แนวศึกษำต่อสำย
อำชีพ และส่งเสริม
ทักษะอำชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

75,000  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

6 โครงกำรนิเทศแบบ
บูรณำกำรโดยใช้พื้นท่ี  
เป็นฐำน ประจ ำปี 
2563 

244,900 37,500 4,685 32,815 สพฐ.แจ้ง
ห้ำมเบิกค่ำ
เบ้ียประชุม   
กตปน.งบ
เหลือ 

7 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

188,700 62,831 43,431 19,400 สถำนกำรณ์
โควิดเปล่ียน 
เป็นประชุม 
Zoom แทน 

8 โครงกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผอ.
กลุ่ม หน่วย 

18,755 10,000 2,100 7,900 สถำนกำรณ์
โควิดเปล่ียน 
เป็นประชุม 
Zoom แทน 



9 โครงกำรประชุม
บุคลำกรภำยใน สพป.
พังงำ 

23,000 10,000 1,715 8,285  

10 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร 
สพป.พังงำ 

400,000  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

11 โครงกำรอบรมส่งเสริม
ศักยภำพครูเพื่อเป็น
นักจิตวิทยำประจ ำ
สถำนศึกษำ โรงเรียน
ในสังกัด ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำ 

42,000 10,000 9,375 625  

12 โครงกำรกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
โดยครอบครัว 

58,000 36,000 10,882 25,118  

13 โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
โดยศูนย์กำรเรียน 

31,700  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

14 โครงกำรส่งเสริม
จิตส ำนึกผู้เรียนเพื่อ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และกำรพัฒนำท่ียั่งยืน    
(ระยะท่ี 1) 

25,000 15,000 14,640 360  

15 โครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
ระดับโรงเรียน 

170,000 170,000 160,186 9,814  



16 โครงกำรอบรม
หลักสูตร “พัฒนำ
ศักยภำพควำมสำมำรถ
ด้ำนงำนพัสดุ” ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ
สถำนศึกษำ 

88,740  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

17 โครงกำรตรวจสอบ
ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ
และกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงิน กำรบัญชี และ
พัสดุ ของสถำนศึกษำ
ในสังกัด 

25,000 25,000 18,640 6,360  

18 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
ส ำหรับสถำนศึกษำ 

77,740  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

19 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรขยำยผลกำร
ใช้ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและระบบ
สนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 

47,300  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

20 โครงกำรสรรหำบุคคล
เพื่อเป็นพนักงำน
รำชกำร หรือลูกจ้ำง
ช่ัวครำว จำกเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย 
สพฐ. สังกัด สพป.
พังงำ 

36,000 30,465 29,145 1,320  



21 โครงกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

52,700  0 0 ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบไม่
เพียงพอ 

22 โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง ศปอ. 

284,500 0 0 0 ด ำเนินกำร
ใช้งบเหลือ

จ่ำย 
 รวม 2,316,635 406,796 296,024 110,772  
 รวมรายจ่ายประจ า + 

โครงการพัฒนา 
6,000,000 4,000,000 3,532,503.69 467,496.31  

 

หมายเหตุ  ได้รับอนุมัติงบประมำณท้ังส้ิน 4,000,000 บำท ท ำให้บำงโครงกำรไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน 
              ท่ีก ำหนด 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  ก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ประจ ำปี พ.ศ.2564 ตำมกรอบวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี จ ำนวน 6,000,000 บำท 
แบ่งกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นรำยไตรมำส รำยละเอียดปรำกฏตำมส่วนที่ 2 แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อนุมัติเงินงบประมำณให้ใช้จ่ำยจริงจ ำนวน  
4,000,000 บำท 

3. โครงกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ จ ำนวน  
9 โครงกำร  ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และ สพฐ.แจ้งยกเลิก 
จัดงำนศิลปหัตถกรรม   

4. โครงกำรพัฒนำจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ จ ำนวน  
11 โครงกำร วงเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1 ,187,955 บำท วงเงินอนุมัติเงินประจ ำ
งวด 406,796 บำท เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จ ำนวน 296,024 บำท ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีก ำหนดแต่ละไตรมำส 

5. รำยจ่ำยประจ ำ (งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน)  เบิกจ่ำยเงินจ ำนวน  3,236,479.69 บำท  
เบิกจ่ำยภำยในวง เง ินงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด (ถัวจ่ำย) แต่ไม่เป ็นไปตำมแผนกำรใช้จ ่ำย
งบประมำณท่ีก ำหนดรำยไตรมำส   
 
   



ปัญหาอุปสรรค 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี   

ไว้สูงกว่ำงบประมำณท่ีได้รับจริงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีก ำหนด 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ขำดแคลนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนมำก  
(ไม่ครบตำมกรอบอัตรำก ำลัง) โดยเฉพำะกลุ่มหลักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ คือ กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีข้ำรำชกำรเพียง 2 รำย  และกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
มีข้ำรำชกำรเพียง 4 รำย ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนด 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   จัดสรรงบประมำณมำเป็นช่วง  ท ำให้ต้อง 
อนุมติงบประมำณโครงกำรบำงส่วนที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรไปก่อน ซึ่งไม่เต็มงบประมำณตำมโครงกำร  
ท่ีก ำหนด    

4. โครงกำรท่ีด ำเนินกำร งบประมำณได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จัดสรรให้ไม่เต็มตำมโครงกำร   
ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนด (ต้องจัดสรรงบประมำณ
ท่ีได้รับแต่ละครั้งให้โครงกำรท่ีจ ำเป็นด ำเนินกำรก่อน) 

5. กำรประชุม อบรม หรือนิเทศ ติดตำมโครงกำรต่ำงๆ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  เนื่องจำก  
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีก ำหนด 

ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มท่ีขำดแคลนบุคลำกร  ต้องวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ  และให ้

เป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ           
รำยไตรมำสท่ีก ำหนด 

2. คณะกรรมกำรติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ท่ีได้รับแต่งต้ังต้องด ำเนินกำรก ำกับ 
ติดตำม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหำกรณีด ำเนินกำรไม่ได้หรือด ำเนินกำรล่ำช้ำ  เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้
ตำมเป้ำหมำยเป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนด 

3. สรุปปัญหำกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  เข้ำท่ีประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเขต 
พื้นท่ีฯ (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย) เพื่อร่วมกันพิจำรณำและแก้ ไขปัญหำ เพื่อให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณบรรลุตำมแผนท่ีก ำหนด 

4. กรณีไม่สำมำรถด ำเนินกำรประชุม อบรม หรือ นิเทศตำมโครงกำรท่ีก ำหนดได้  ผู้รับผิดชอบต้อง 
ปรับเปล่ียนแนวทำงกำรด ำเนินงำนหรือโครงกำร  เพื่อให้สำมำรถใช้จ่ำยเงินงบประมำณได้ตำมแผนท่ีก ำหนด 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
1. ภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ เบิกจ่ำย 

ได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  แต่ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ.2564 รำยไตรมำส 
2. โครงกำรท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ ด ำเนินกำรแต่ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยระยะเวลำและ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีก ำหนด  

 
 
 
 
                                                 (นำงสำววิไลลักษณ์   ค ำด ำ) 
                                       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   
 
 
 
                                                      (นำยสมภำพ  นำคพันธ์)  
                    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ รักษำรำชกำรแทน 
                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ     
 
 


