
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการของ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1.ที่มาและความสำคัญ  

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)เพื่อรองรับการ

กระจายอำนาจ มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณฯ กลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานบุคคล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สนองนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

และนโยบายของโรงเรียน งบประมาณจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆของ

โรงเรียน สามารถดำเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล  ให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งงานการเงินเป็นหน่วยงาน ที่ มีภารกิจหลักใน

การให้บริการ อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ

ของงานการเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการ

ดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) งบประมาณที่ใช้ในการ ดำเนินงาน 

ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน  เป็นค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 จึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564  

2. วัตถุประสงค์ของการรายงาน  

1. เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 

ถัดไป, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง นำข้อมูลไปวางแผนในการปฏิบัติงาน  

3.ขอบเขตของการรายงาน  

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 ของของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่นเขต 1 และสถานศึกษา ตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

4.ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

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

งบประมาณ หมายถึง เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  

พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

งบเงินอุดหนุน หมายถึง งบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การ  

เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าหนังสือเรียน  

ค่า เครื่องแบบนักเรียน  

งบเงินอื ่นๆ หมายถึง เงินงบประมาณที ่ได้ร ับจากหน่วยงานอื ่นๆ เช่น อบต. กสศ. และเป็นเงิน  

งบประมาณท่ีไม่ใช่งบเงินอุดหนุน  

6. ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 

2. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 

ถัดไป, เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้อง น าข้อมูลไปวางแผนในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2  

วิธีดำเนินการ 

การรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการดังนี้  

1. แบบแผนการรายงาน การรายงานครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 

ถัดไป, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง นำข้อมูลไปวางแผนในการปฏิบัติงาน  

2. เครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานครั้งนี้ประกอบด้วย  

1. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงิน 

2. โปรแกรม Microsoft Excel  

3. โปรแกรม Microsoft Word  

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  

3.1 วิเคราะห์รายการการรับ-จ่าย การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ/ 

กิจกรรม  

3.2 จัดทำเครื่องมือ  

3.2.1 จัดทำเครื่องมือแบบฟอร์มทะเบียนคุมเงินงบประมาณท่ีมีการรับ-จ่าย การ 

จัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3.2.2 จัดทำเครื่องมือแบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายทุกรายการ  

3.2.3 จัดทำเครื่องมือแบบฟอร์มทะเบียนคุมเงิน  

3.3 บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ รวบรวมขอมูลต่าง ๆ แล้วทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ความถูกตองของข้อมูล จากนั้นจึงนำ ข้อมูลซึ่งมีความถูกตองสมบูรณ์บันทึกในแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง และ

ดำเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
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ส่วนที3่  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564  

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ที ่ ประเภทงบประมาณ รายการ 
ยอดยกมา 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

จำนวนเงินที่ใช้จ่าย จำนวนเงินคงเหลือ 
หมายเหตุ 

30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64 
30 ก.ย. 64 

การใช้จ่ายงบประมาณ           
1 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 129700.26 1028550 908204.8 250045.46   
    ค่าหนังสือเรียน 12323.6 307732 278258 41797.6   
    ค่าเครื่องแบบนักเรียน 16594 162270 156760 22104   
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 53635 151975 137990 67620   
    ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 118992 259145 241238 136899   
    รวมงบเงินอุดหนุน 331244.86 1909672 1722450.8 518466.06   

2 งบอ่ืนๆ ปัจจัยพื้นฐานยากจน 86340 186000 162000 110340   
    รายได้สถานศึกษา 73197.55 163500 231000 5697.55   
    อาหารกลางวัน 381316.47 854000 1113339 121977.47   
    กองทุนมูลนิธิ 265956.04 55000 255000 65956.04   
    รวมงบเงินอื่นๆ 806810.06 1258500 1761339 303971.06   

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1138054.92 3168172 3483789.8 822437.12   
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ส่วนที่ 4  

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

จากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญ

เพ้ียฟาน) สามารถ สรุปผลจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ดังนี้  

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามประเภทงบประมาณ  

1. งบเงินอุดหนุน (รวมยอดยกมาและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร) จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,240,917 

บาท จากการดำเนินงานได้ใช้จ่ายเงิน จำนวน 1,722,450.8 บาท มีเงินคงเหลือ 518,466.06 บาท  

2. งบเงินอ่ืนๆ จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,065,310 บาท จากการดำเนินงานได้ใช้จ่ายเงิน จำนวน 1,761,339 

บาท มีเงินคงเหลือ 303,971.06 บาท  

ปัญหา อุปสรรค  

1. ได้รับอนุมัติโอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  

2. งบประมาณที่โอน/จัดสรรมายังโรงเรียน เช่น งบเงินอุดหนุน โอนมาหลายครั้งในปีงบประมาณ ทำให้ 

ต้องดำเนินการหลายครั้ง หลายขั้นตอน และต้องดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

แนวปฏิบัติ และเงื่อนไขที่กำหนด  

3. ไม่มีแบบฟอร์มการสรุปการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่ชัดเจนจากต้นสังกัด  

ข้อเสนอแนะ  

1. ทางต้นสังกัดควรทำการอนุมัติการโอนงบประมาณให้ทันการใช้จ่าย ส่งผลต่อต่อการ ดำเนินการของ

โครงการ/กิจกรรมตามปีการศึกษา 

2. ควรมีแบบฟอร์มการสรุปการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่ชัดเจนจากต้นสังกัด 


