
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรร

งบประมาณทั้งสิ้น 219,767,318.00 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้ 

1. งบด าเนินงาน  จ านวน 46,561,955.00 บาท 

2. งบลงทุน  จ านวน 43,082,200.00 บาท 

 2.1 ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 11,748,900.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.27 

 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 31,333,300.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 72.73 

3. งบเงินอุดหนุน  จ านวน 106,584,636.00 บาท 

4. งบบุคลากร  จ านวน 18,466,800.00 บาท  เป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ จ านวน 85 ราย 

5. งบรายจ่ายอื่น  จ านวน 5,071,727.00 บาท   

แผนภูมิที่ 1  แสดงภาพรวมทุกงบรายจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

ภาพรวมทุกงบ งบประมาณ (บาท) ยอดเบิกจ่าย+ก่อหนี้ผูกพัน (บาท) คิดเปน็ (%) 
งบด าเนนิงาน 46,561,955.00 43,598,271.28 93.63 

งบลงทุน 43,082,200.00 22,403,181.75 52.00 
งบเงินอุดหนุน 106,584,636.00 106,488,698.00 99.91 
งบบุคลากร 18,466,800.00 15,911,557.03 86.16 

งบรายจ่ายอื่น 5,071,727.00 4,929,681.08 97.20 
รวม 219,767,318.00 193,331,389.14 96.91* 

หมายเหตุ - * ไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการ 
ด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

งบรายจ่าย ไตรมาสที่ 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 3 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที่ 4 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม (ทุกงบ) 23 54 77 100 
รายจ่ายประจ า 28 58 80 100 
รายจ่ายลงทุน 8 40 65 100 

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส หากหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามแผนฯที่ก าหนดไว้
แล้วแต่ต่ ากว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้น ส าหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและหรือแผนฯ ที่ก าหนดไว้ ส านักงบประมาณจะน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

งบรายจ่าย ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
เป้าหมาย ผลการ

เบิกจ่าย 
เป้าหมาย ผลการ

เบิกจ่าย 
เป้าหมาย ผลการ

เบิกจ่าย 
เป้าหมาย ผลการ

เบิกจ่าย 
ภาพรวม 23 - 54 19.49 77 56.50 100 96.91 
รายจ่าย
ประจ า 

28 - 58 20.93 80 58.70 
 

100 96.91 

รายจ่าย
ลงทุน 

8 - 40 - 65 16.89 
 

100 52.00 
 

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่บรรลุตามเป้าหมายด้าน
การงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีสาเหตุมาจาก 
 การเบิก จ่ายงบลงทุน  ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการก่อสร้างตามระยะเวลาที่ก าหนด  งานไม่แล้วเสร็จตามงวด
งาน เกิดความล่าช้าในการเบิก จ่ายงบประมาณ   

การเบิก จ่ายงบด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด าเนินการเสร็จสิ้นตามภารกิจและวัตถุประสงค์ 
ทุกรายการ 

 



ข้อเสนอแนะ 

 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนให้เห็นถึง
การใช้ทรัพยากรในการด าเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานฯ 
ดังนี้ 

1. เร่งจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนด 
3. กิจกรรมหรือโครงการที่หมดความจ าเป็น หรือไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่มีความ

จ าเป็นและเร่งด่วนกว่า 
4. น าผลการด าเนินงาน มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































