
โรงเรยีนอนบุาลล าพนู

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงาน
ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2564



ค ำน ำ 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณ น าเสนอผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1              

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ งบประมาณ

โรงเรียนอนุบาล และด าเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ฝ่ายบริหารงบประมาณโรงเรียนอนุบาลล าพูน 



ส่วนที่1 

บทน ำ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 เป็นหน่วยงานทาง 

การศึกษา ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ . 2546 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2543 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน        

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ. 2533 การบริหารจัดการในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564               

ได้น านโยบายที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการบริหารจัดการในสถานศึกษาและน าแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา           

ในด้านความเสมอภาค ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการด าเนินชีวิต ด้านทรัพยากรการบริหาร 

และการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 

1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

2.ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก              

ของคนไทย 12 ประการ 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะตรงตามสายงาน             

และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตามต าแหน่ง 

4. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม             

ของทุกภาคส่วน 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 1             

เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

1.  เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 
2.  เพ่ือให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ

ถัดไปและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลไปวางแผนในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 



 ขอบเขตของการรายงาน 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียนอนุบาลตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 

ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

งบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณของสถานศึกษา หมายถึง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้จ่ายในสถานศึกษาในสังกัดและที่เกี่ยวข้ อง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 เป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายให้สถานศึกษา หรือเบิกเพ่ือจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน 

โดยตรงแทนสถานศึกษา 

งบรายจ่าย หมายถึง งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอุดหนุน  

งบบุคลากร หมายถึง งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายจ้างบุคลากร พนักงานราชการ  
งบด าเนินงาน  หมายถึง งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย หรือค่าวัสดุ  
งบลงทุน  หมายถึง งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ หรือค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน หมายถึง งบประมาณเพ่ือใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่า

อุปกรณ์ การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

รายจ่ายประจ า หมายถึง รายจ่ายงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบอุดหนุน  
รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายค่าครุภัณฑ์และค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 มีข้อมูลและมีการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

2.  ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการใน ปีงบประมาณ
ถัดไป เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้อง น าข้อมูลไปวางแผนปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 



ส่วนที่2 

วิธีด ำเนินกำร  

การรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. แบบแผนการรายงาน 
การรายงานครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1.เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
2.เพ่ือให้ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการใน

ปีงบประมาณถัดไป เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง น าข้อมูลไปวางแผนปฏิบัติงาน 

2. งบประมาณหน่วยงาน / สถานศึกษา  

  งบประมาณท่ีใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่  
   - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณของสถานศึกษา หมายถึง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสรรจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้จ่ ายในสานศึกษาในสังกัด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาล าพูนเขต 1 เป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายให้สถานศึกษา หรือเบิกเพ่ือจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ์รับ 

เงินโดยตรงแทนสถานศึกษา 

3. เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงิน 
2. โปรแกรมMicrosoft Excel  
3. โปรแกรมMicrosoft Word 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 วิเคราะห์ รายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน ผลผลิต 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 



4.2 จัดท าเครื่องมือ 
4.2.1 จัดท าเครื่องมือแบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีได้รับโอนเปลี่ยนแปลง

การจัดสรร งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.2.2 จัดท าเครื่องมือแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย          

ทุกรายการ 
4.2.3 จัดท าเครื่องมือแบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
4.2.4 จัดท าเครื่องมือแบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินงบประมาณโอนกลับส่วนกลาง 
4.2.5 จัดท าเครื่องมือแบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 

4.3 บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ (percentage) 

เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว ได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูต้องของ

ข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลซึ่งมีความถูกต้องสมบูรณ์บันทึกในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการประมวลผลด้วย 

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Excel จากนั้นน าผลที่ได้จากข้อมูลในแบบฟอร์มวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือ

อธิบายความหมายต่อไปสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytical 

Statistics) เป็นสถิติท่ีน ามาใช้แก้ไข บรรยายคุณลักษณะของข้อมูล ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 1 ได้จัดท ารายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งบอุดหนุน จ ำนวน ร้อยละ 
งบอุดหนุนทั้งหมด 6,031,763 100 
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 3,042,400 50.44 
ค่าหนังสือเรียน 1,056,023 17.51 
ค่าอุปกรณ์ 583,830 9.68 
ค่าเครื่องแบบ 293,745 4.87 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 768,750 12.75 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 8,000 0.13 
 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

โรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ได้ก าหนดแผนการใช้ 

จ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคณะรัฐมนตรี          

มีมติเห็นชอบการก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามมาตรการด้านงบประมาณ 

เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เมื่อวันที่3 ธันวาคม 2561 ให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติ ตาม

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ก าหนดเป้าหมาย

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาสดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงท่ี 1 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมประเภทงบประมำณ รอบท่ี 1 

ประเภทงบประมำณ 
(เงินอุดหนุน) 

ยอดยก
มำ 

งบประมำณ
ที่ได้รับ 

ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ำย 
รวมก่อหนี้
ผูกพันและ
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน

เงิน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
จ ำนว
นเงิน 

ร้อย
ละ 

จ ำนวนเงิน 
ร้อย
ละ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
- ก่อนประถมศึกษา 
- ประถมศึกษา 

 1,515,550   1,496,073.52 98.71   19,476.48 1.29 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  4,000   4,000 100   -  
หนังสือเรียน           
อุปกรณ์การเรียน  290,085   290,085 100   -  
เครื่องแบบนักเรยีน           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  382,950   345,659 90.26   37,291 9.74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่4 

ผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

จากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียนอนุบาลล าพูน ส านักงานเขต

พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเปรียบเทียบกับ 

แผนการใช้จ่ายและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนี้ 

1.  สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 

1.1 งบอุดหนุนทั้งหมด จ านวน 6,031,763 บาท ตามแผนการเบิกจ่ายก าหนดร้อยละ 100              

จากการด าเนินการได้ใช้จ่ายจ านวน 5,725,479.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.92 มีเงินคงเหลือ จ านวน 306,283.65 

บาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย  

1.2 งบเงินอุดหนุนรายหัว 3,042,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของงบอุดหนุนทั้งหมด 
จากการด าเนินการได้ใช้จ่ายเงินจ านวน 2,814,657.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.51 ของ งบอุดหนุนรายหัวที่ได้รับ                
มีเงินคงเหลือ จ านวน 227,742.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.49 ไม่ เป็นไปตามแผนการใช้เงิน 

1.3 เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จ านวน 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของบอุดหนุน 
ทั้งหมดจากการด าเนินการได้ใช้จ่ายเงินจ านวน 8,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของงบอุดหนุน ปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน ที่ได้รับมีเงินคงเหลือ จ านวน 120 บาท เบิกเป็นไปตามแผน การใช้เงิน 

1.4 ค่าหนังสือเรียน จ านวน 1,056,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05 ของบอุดหนุนทั้งหมด             

จากการด าเนินการได้ใช้จ่ายเงินจ านวน 1,056,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05 ของ งบอุดหนุนเงินเรียนฟรี 15 ปี                      

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้เงิน 

1.5 ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน จ านวน 583,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของงบอุดหนุนเงิน 

เรียนฟรี 15 ปี การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการใช้เงิน 

1.6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 293,745 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของงบอุดหนุนเงินเรียน

ฟรี 15 ปี การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการใช้เงิน 

1.7 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 768,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ของงบอุดหนุนเงิน

เรียนฟรี 15 ปี เบิกจ่าย จ านวน 691,318 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.93 เหลือเงินจ านวน 77,432 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 10.07 การด าเนินงานเป็นไม่เป็นไปตามแผน ไปตามแผนการใช้เงิน 



2.ปัญหา อุปสรรค 

การด าเนินงานมีบางโครงการที่ด าเนินการไม่ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง            

ต้องปฎิบัติพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560 

3.ข้อเสนอแนะ 

จัดหาเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานมี ประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

 

 


