
 



ค ำน ำ 

 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ บรรลุผลภายใต้
แผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ มาก น้อยเพียงใด เพ่ือน าผลไปพัฒนา
หรือปรับปรุง ในปีงบประมาณถัดไป  

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 
ในการจัดท ารายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผู้จัดท า
หวังว่ารายงานเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การด าเนินงาน และสามารถน าไปพัฒนา เพ่ือให้การบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

                                                                กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สำรบัญ  

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

     ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม 
 

1 
 แสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

2 
 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

     ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

๓ 
 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 4 
      ปัญหา อุปสรรค   4 
      ข้อเสนอแนะ 6 
   
   

 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 โดยภาพรวม และจ าแนกงบประมาณเป็นหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
            โดยภาพรวม 
 

ที ่ งบรายจ่าย 
รหัสแหล่ง
ของเงิน 

งบประมาณ การใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. 
 
งบบุคลากร  6411100 6,442,800.00 6,415,026.60 99.57 27,773.40 0.43 

2. 
 
งบด าเนินงาน 6411200 55,022,730.25 54,340,889.18 98.76 681,841.07 1.24 

3. 
 
งบอุดหนุน       

  -  5 รายการ 6411410 144,490,003.00 144,468,378.00 99.99 21,262.00 0.01 

 
- โครงการ
ช่วยเหลือบรรเทาฯ 6441410 67,500,000.00 67,500,000.00 100.00 0.00 0.00 

4. 
 
งบรายจ่ายอื่น 6411500 2,196,285.00 2,054,038.23 93.52 142,246.77 6.48 

5. งบลงทุน          
 - ครุภัณฑ ์ 6411310 5,466,790.75 5,434,288.00 99.41 32,502.75 0.59 

 
 
- สิ่งก่อสร้าง 6411320 52,378,452.00 52,378,161.90 100.00 290.10 0.00 

 
รวมทั้งสิ้น 333,497,061.00 332,590,781.91 99.73 905,916.09 0.27 

 
  จากตารางที่ 1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวม ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 333,497,061.00 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ
332,590,781.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.73 งบประมาณคงเหลือ 905,916.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 
 เมื่อจ าแนกตามหมวดงบรายจ่าย จ านวน 5 หมวด ได้แก่ 1) งบบุคลากร ได้รับจัดสรร
6,442,800.00 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 6,415,026.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 งบประมาณคงเหลือ 
27,773.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 2) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร 55,022,730.25 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 
54,340,889.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.76 งบประมาณคงเหลือ 681,841.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 
3) งบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ได้รับจัดสรร 144,490,003.00 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ 144,468,378.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.99 งบประมาณคงเหลือ 21,262.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ส่วนงบอุดหนุน โครงการ
ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายทางการศึกษาฯ ได้รับจัดสรร 67,500,000.00 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ
67,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 4) งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรร 2,196,285.00 บาท ใช้จ่าย
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งบประมาณ 2,054,038.23 บาท คิดเป็นร้อยละ93.52 งบประมาณคงเหลือ 142,246.77 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.48 5) งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร 5,466,790.75 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ
5,434,288.00 บาท คิดเป็นร้อย 99.41 งบประมาณคงเหลือ 32,502.75 บาท คิดเป็นร้อย 0.59 และ
รายการสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร 52,378,452.00 บาท ใช้จ่ายงบประมาณ  52,378,161.90 บาท คิดเป็นร้อยละ
100.00 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่             
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 
งบรายจ่าย เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลการใช้จ่าย 

(ร้อยละ) 
คงเหลือ 
(ร้อยละ) 

1. งบบุคลากร 100.00 99.57 0.43 
2. งบด าเนินงาน 100.00 98.76 1.24 
3. งบอุดหนุน    
   - 5 รายการ 100.00 99.99 0.01 
   - โครงการช่วยเหลือ
บรรเทาค่าใช้จ่ายฯ 

100.00 
100.00 0.00 

5. งบรายจ่ายอื่น 100.00 93.52 6.48 
5. งบลงทุน      
    - รายการครุภัณฑ์ 100.00 99.41 0.59 
    - รายการสิ่งก่อสร้าง 100.00 100.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 99.73 0.27 

 ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายเป้าหมายการใช้
จ่าย 100% ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 99.73 คงเหลืองบประมาณ ร้อยละ 0.27 เมื่อพิจารณาจากงบรายจ่าย
ตามหมวด ซึ่งประกอบด้วย 1) งบบุคลากร เป้าหมายการใช้จ่าย 100% ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 99.57
คงเหลืองบประมาณ ร้อยละ 0.43 2) งบด าเนินงาน เป้าหมายการใช้จ่าย 100% ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 98.76คงเหลือ
งบประมาณ ร้อยละ 1.24 3) งบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน) เป้าหมายการใช้จ่าย 100% ผลการใช้จ่าย ร้อยละ 99.99%
คงเหลืองบประมาณ ร้อยละ 0.01 ส่วนโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายฯ เป้าหมายการใช้จ่าย 100% ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ 100% คงเหลืองบประมาณ ร้อยละ 0.00 4) งบรายจ่ายอ่ืน เป้าหมายการใช้จ่าย 100% ผลการใช้จ่าย
ร้อยละ 93.52 คงเหลืองบประมาณ ร้อยละ 6.48 และ 5) งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ เป้าหมายการใช้จ่าย
100% ผลการใช้จ่าย 99.41 คงเหลืองบประมาณ 0.59 ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง เป้าหมายการใช้จ่าย
100% ผลการใช้จ่าย 100% คงเหลืองบประมาณ 0.00 
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ชือ่แผนภมู ิ

งบประมาณได้รับจัดสรร การใช้งบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 จากแผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่าย จ านวน 5 หมวด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ งบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน) จ านวน 144,490,003.00 บาท โครงการช่วยเหลือบรรเทาฯ จ านวน
67,500,000.00 บาท รองลงมา งบด าเนินงาน จ านวน 55,022,730.25 บาท งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง
52,378,452.00 บาท งบบุคลากร จ านวน 6,442,800.00 บาท งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ จ านวน
5,466,790.75 บาท และงบรายจ่ายอื่น จ านวน 2,196,285.00 บาท ตามล าดับ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 งบรายจ่าย จ านวน 5 หมวด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า งบประมาณที่ใช้จ่ายตามเป้าหมายมากที่สุด คือ งบอุดหนุน โครงการช่วยเหลือบรรเทาฯ จ านวน
67,500,000.00 บาท และงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 52,378,161.90 บาท รองลงมา
งบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จ านวน 144,468,378.00 บาท งบบุคลากร จ านวน 6,415,026.60 บาท งบลงทุน รายการ
ครุภัณฑ์ จ านวน 5,434,288.00 บาท งบด าเนินงาน จ านวน 54,340,889.18 บาท และ งบรายจ่ายอ่ืน
จ านวน 2,054,038.23 บาท ตามล าดับ 
 งบประมาณคงเหลือ ปี พ.ศ. 2564 งบรายจ่าย จ านวน 5 หมวด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า งบประมาณคงเหลือใช้จ่ายไม่เป็นตามเป้าหมายมากที่สุด คือ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 142,246.77 บาท 
รองลงมา งบด าเนินงาน จ านวน 681,841.07 บาท งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ จ านวน 32,502.75 บาท
งบบุคลากร จ านวน 27,773.40 บาท และงบอุดหนุน (ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จ านวน 21,262.00 บาท ตามล าดับ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

    จากการแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่จะน าไปขับเคลื่อน พัฒนางาน/
โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ปัญหา อุปสรรค 

    1. งานบ าเหน็จบ านาญ เป็นงานที่ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษากฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
มีการโยกย้ายบุคลากร สถานที่ตั้งส านักงาน ท าให้เกิดปัญหาในระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
ทายาทไม่มีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดในกรณีที่ข้าราชการถึงแก่กรรม ไม่มีทายาทตามกฎหมาย
มาแสดงการขอรับ 

    2. งานบ าเหน็จบ านาญ ต้องจัดท าเรื่องขอรับเงินด้วยเอกสารตามระบบเดิมแล้วน าเสนอผู้มีอ านาจ
ลงนามก่อนแล้วปฏิบัติในระบบ e-pension จึงจะส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังเขตอนุมัติ 

     3. ระบบ e -pension เป็นการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนและในการปฏิบัติ แต่ละ
ขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว     

    4. ผู้ขอรับบริการ น าเอกสารมาไม่ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารต้องใช้ฉบับจริง เช่น วันเวลา
ทวีคูณ การเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

      5. บ าเหน็จตกทอดมิใช่เป็นสิทธิส่วนตัวไม่สามารถโอนกันได้ ผู้รับบ านาญไม่มีทายาท และไม่ได้
ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับบ าเหน็จตกทอดไว้ 

      6. ผู้รับบ านาญ ขอกู้เงินโดยใช้เงินบ าเหน็จไปค้ าประกันโดยฟังค าแนะน าจากธนาคารไม่ถ้วนถี่
เนื่องจากธนาคารต้องการให้ผู้รับบ านาญกู้ ซึ่งธนาคารจะได้รับช าระหนี้เงินกู้ก่อนเป็นอันดับแรก  

      7. ผู้รับบ านาญได้มีการกู้เงินไว้หลายประเภท หากกู้เงินประเภทนี้อีก อาจท าให้เงินหนี้อ่ืน ๆ ไม่สามารถ
หักหนี้อื่นได้ เนื่องจากเงินบ านาญหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่ถึง 30% 

      8. การกู้เงินบ าเหน็จตกทอดค้ าประกันทายาทไม่รู้ว่าผู้รับบ านาญได้ขอกู้เงินบ าเหน็จตกทอด    
ค้ าประกันไปแล้ว ท าให้เวลาทายาทมาขอรับเงินสงสัยว่าผู้รับบ านาญได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะได้รับเพราะทาง
กรมบัญชีกลางได้หักเงินที่กู้ไปแล้ว  

     9. ผู้รับบ านาญที่อายุไม่ถึง 65 ปี มาขอหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถมาขอรับเงินบ าเหน็จด ารง
ชีพเพ่ิมตอนอายุ 65 ปีได้เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้รับรองวงเงินไปแล้ว   
         10. กรณีขอรับเงินกรณีเสียชีวิตกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ใช้แบบสอบปากค าทายาท
ต้องออกมาจากที่ว่าการอ าเภอที่ทายาทไปสอบสวนให้ปากค า ตามแบบที่กองทุนก าหนด แต่ทางที่ว่าการอ าเภอ
เนื่องจากเปลี่ยนปลัดอ าเภอที่ท าหน้าที่ทางด้านสอบปากค าเพ่ือขอรับเงิน กบข. เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ไม่เข้าใจ
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ไมย่ินยอมสอบปากค าให้ ซึ่งทาง กบข ได้ท าหนังสือตกลงไว้แล้ว ท าให้ทายาทต้องเดินทางไปมาท าให้เสียเวลา
และต้องชี้แจงบ่อยครั้ง  
             11.  ผู้ขอรับบริการ น าเอกสารมาไม่ครบถ้วน 
             12. กรณสีมาชิกเป็นโสด ไม่มีทายาท ต้องมีผู้จัดการมรดก ต้องใช้เวลานาน ท าให้ทายาทซึ่งมิใช่
ข้าราชการ คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก 
       13. กรณีลาออกโดยไม่ได้รับเงินบ านาญ เนื่องจากอายุราชการไม่ถึง 10 ปี หรือขอรับบ าเหน็จ
สมาชิกสมาชิกจะไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตนเอง เพราะสมาชิกต้องได้เงินสะสม สมทบ และผลประโยชน์
จากกองทุนด้วย 

  14. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะได้รับหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรล่าช้า ท าให้กลุ่ม
งานที่ได้รับจัดสรร ไม่สามารถขอเบิก หรือยืมเงินได้ทันก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อหนี้ผูกพันได้ก่อนได้รับ
เงินงบประมาณ ท าให้ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว      

  15. การบันทึกข้อมูล ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพราะไม่สามารถบันทึกย้อนหลังหรือด าเนินการ
ก่อนมีงบประมาณได้ และมีระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล 

  16. การส่งเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวบางโรงเรียนล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด
ที่แจ้งให้ปฏิบัติ คือ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

  17. ลูกจ้างชั่วคราวบางรายมีการลากิจส่วนตัวระหว่างเดือน และส่งเรื่องเบิกเงินหลังจากที่ท า
การโอนเงินประจ าเดือนเรียบร้อยแล้ว  เป็นเหตุให้มีการเรียกคืนเงินจากลูกจ้างเพ่ือน าส่งคืนคลัง 

  18. การน าฝากเงินประกันสัญญา โรงเรียนท าสัญญาจ้างเสร็จแล้ว บางโรงเรียนไม่ได้น าส่งใน
เวลาที่ก าหนด คือ 7 วันท าการ ส าหรับจ านวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท และ ภายใน 3 วันท าการ ส าหรับ
จ านวนเงินเกิน 10,000 บาท   

  19. การถอนเงินประกันสัญญา บางโรงเรียนไม่ได้ส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ถึงก าหนดเวลาที่ต้องถอนเงินคืนผู้รับจ้าง ต้องมาขอค้นเรื่องเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ผู้เบิก ซึ่งเป็นการค้น
เอกสารย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ ท าให้การถอนเงินคืนผู้รับจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในสัญญาจ้าง 

  20. โรงเรียนในสังกัด ไม่ทราบอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ท าให้
ส่งเรื่องเบิกเงินคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องส่งเรื่องขอเบิกเงิน
สวัสดิการคืนแก้ไข ท าให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับเงินล่าช้า  

  21. โรงเรียนส่งเอกสารประกอบการขอเบิกไม่ครบถ้วน ต้องคืนเอกสารขอเบิกให้แนบเพ่ิมเติม  
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกตั้งเรื่องขอเบิกล่าช้า 
     22. ผู้ขอเบิกยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
     23. การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจ าเดือน พบว่าผู้ที่ช าระราคาบ้านกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับใบเสร็จรับเงินล่าช้ามาก 
     24. ผู้ยืมไม่ส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



6 
 

     25. ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพของงานอย่าง
เป็นระบบ  
      26. ผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาด้านการเงิน ท าให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายล่าช้า 
     27. บางโรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินล่าช้า 
            28. โรงเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการน าเงินส่งคลังผ่าน Bill Payment 
            29. การท ารายการผ่านเครื่อง EDC บางครั้งระบบยังไม่อัพเดทรายการให้ในขณะที่น าเงินส่งคลัง 
จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการน าเงินส่งคลัง 
          30. โรงเรียนมีการเปลี่ยนบุคลากรด้านงานพัสดุบ่อยมาก ท าให้ขาดความรู้และประสบการณ์
     31. ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมาย ไม่ทราบขั้นตอนการเสนอขอซื้อ/ขอจ้าง  และกรอก
รายละเอียดข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
             32. ผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาด้านการเงินหรือรับงานหลายที่ ท าให้การด าเนินงานล่าช้าซึ่งส่งผล
ให้การส่งเบิกเงินล่าช้าและต้องเสียค่าปรับด้วย 
             33.  ในระหว่างการปฏิบัติงานตามค าสั่งงานต่างๆ ในระบบ GFMIS ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จในคราว
เดียวกัน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูล ระบบจะด าเนินการให้โดยสมบูรณ์ ถ้าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ระบบจะไม่ด าเนินการบันทึกรายการต่อให้ จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลบางส่วน ในระหว่าง
ปฏิบัติงานในแต่ล าค าสั่งงานได ้
             34. รหัสสินทรัพย์ที่เคยสร้างไว้เดิมในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา มีรายการ
สินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่ไม่บ่งชี้ว่าเป็นครุภัณฑ์ชนิดใดบ้าง ท าให้ยุ่งยากต่อการปรับปรุงรายการย้อนหลัง 
             35. ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้ก าหนดเลขรหัสครุภัณฑ์และเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ์ไม่ครบ
ทุกรายการ ท าให้เกิดความสับสนในการดูแลและการควบคุม 
             36. ข้อมูลของทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ GFMIS 
ทั้งหมด ไม่มีการส่งมอบ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้รับงานต่อเนื่อง ในการควบคุมและการส ารวจครุภัณฑ์
แต่ละประเภททั้งหมด และการด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
 

ข้อเสนอแนะ 

            จากปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

     1. มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณ ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ควรเตรียมหา
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น วันเวลาทวีคูณ หรือจังหวัดเสี่ยงภัยที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ 

2. การใช้สื่อ Social ควรมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง ชัวร์ ก่อน แชร์ 
 3. แนะน าผู้รับบ านาญจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับบ าเหน็จตกทอดให้ระบุบุคคล

นอกเหนือจากทายาทตามกฎหมาย 
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 4. เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานทางด้านกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แจ้งแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจนกับกรมการปกครองในการขอให้สอบปากค าทายาทเพ่ือขอรับเงินกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 5. กรณีข้าราชการขอลาออกจากราชการ ถ้าอายุราชการไม่ถึง 10ปี จะไม่ได้รับบ าเหน็จบ านาญ
แต่ได้รับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เป็นเงินสะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ ควรแนะน าให้แจ้งข้าราชการทราบ
เพ่ือมาขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งหากอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป สามารถขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

 6. ติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งด าเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ 
 7. โรงเรียนต้องด าเนินการส่งเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างภายในก าหนดเวลาที่แจ้ง

ให้ปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง  
 8. โรงเรียนในสังกัดควรแจ้งการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวทันทีที่มีการลาออก 
 9. โรงเรียนควรน าเงินประกันสัญญา ส่งฝากเข้าส านักงานคลังจังหวัด ภายในเวลาที่ก าหนด 
 10. โรงเรียนควรส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับงบประมาณ เก็บไว้ที่โรงเรียนทุกเรื่อง  

เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการถอนคืนเงินประกันสัญญา 
 11. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ

สถานพยาบาลของรัฐผ่านระบบจ่ายตรง  โดยไม่ต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน 
 12. แจ้งให้โรงเรียนทราบว่าเอกสารประกอบการเบิกเงินมีอะไรบ้าง ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ถูกต้อง โดยสามารถดูในรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ สพป.ราชบุรี ในรายการ e-form 
 13. โรงเรียนควรทราบเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลังและ

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  เพ่ือตรวจสอบรหัสการรักษาก่อนส่งเรื่องเบิกเงินมายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 14. แจ้งโรงเรียนในสังกัดควรน าส่งเงินผ่าน Bill-payment ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนและ
ตรวจสอบรหัสการน าส่งเงินก่อนท ารายการผ่านธนาคาร 

 15. เปิดเครื่อง EDC ไว้ตลอดเวลา  เพ่ือรองรับการอัพเดทจากธนาคารกรุงไทย 
 16. เจ้าหน้าที่ต้องมีการติดตามทักท้วง ภายใน 15 วัน หากผู้ยืมไม่ด าเนินการใด ๆ ให้ด าเนินการ

ตามเงื่อนไขในสัญญาการยืม 
 17. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้น ควรด าเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการ

จังหวัด ก่อน 3 วันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ เพราะจะสามารถสร้างรหัส งบประมาณใหม่ได้ทัน
เนื่องจากต้องรอให้ระบบ GFMIS ประมวลผลและอัพเดต จึงสามารถวางเบิกจ่ายได้ และจัดท า PO หรือสร้าง
เอกสารส ารองเงินได้  

     18. มีการให้ค าแนะน ากับโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในการศึกษาระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  

 19. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ได้รับมอบหมาย  ควรจัดท าแผนในการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการก าหนด
วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการจัดหาให้ชัดเจน เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ควรรีบด าเนินการ เพ่ือให้
การด าเนินงานจัดหามีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   
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 20. ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบตรวจสอบเอกสารให้ละเอียด
ก่อนที่จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS หากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จะมีผลกระทบ
ต่อหลายส่วนด้วยกัน เช่น เกี่ยวกับงบประมาณ แหล่งของเงิน ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน เป็นต้น 

 21. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบในปี
ต่อไป 

 22. ควรมีการด าเนินการเขียนหมายเลขรหัสบนตัวครุภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ 
      23. ควรมีการส ารวจครุภัณฑ์ช ารุดที่คงเหลืออยู่เพื่อด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียนให้ยอด

คงเหลือครุภัณฑ์ที่มีสถานะยังใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 
 24. งานที่ราชพัสดุ ควรให้ค าปรึกษา แนะน าท าความเข้าใจกับโรงเรียนเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ

รายละเอียด พร้อมกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง 
 25. มีการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่โรงเรียนต้องใช้เกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุแต่ละประเภทและ

เอกสารตัวอย่าง เพ่ือเป็นการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนให้แก่โรงเรียน 
 
 

 



 


