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 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้จ้ง

มาตรการเรง่รัด การใชจ่้ายเงินงบประมาณประจำาป ีพ.ศ. 2558 

ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกหน่วย

ได้เร่งรัดดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่

กำาหนดและมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวันที่ 2 

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

กันยายน 2557 กำาหนดเปา้หมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาป ีพ.ศ.2558 

รายจ่ายลงทนุไมน้่อย กวา่ร้อยละ 87 ของงบประมาณรายจ่ายลงทนุและเปา้หมาย

การเบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 96 ของงบประมาณรายจา่ย 

 สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต 1 ไดด้ำาเนินการกำากับ  

ติดตาม เรง่รดั การเบิกจา่ยงบประมาณ และได้วางมาตรการ/แนวทางการวางแผน

การบริหารงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้สอดคล้อง รองรับนโยบายจาก

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกิดผลสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย ทั้งนี้ มีความมั่นใจในทีมงานและกระบวนการทำางานที่เป็นระบบ มีการ

ประเมนิอยา่งเปน็รปูธรรม มองเหน็ภาพของความสำาเรจ็อย่างภาคภมูใิจรว่มกนัเปน็

ศักดิ์ศรีและเกียรติยศของวิชาชีพและองค์กร สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาอทุยัธานี เขต 1 ไดด้ำาเนินการตามมาตรการและวางแผนดงักลา่ว สรุปผลการ 

ดำาเนินการบรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายดังนี้

 การดำาเนินงานการปฏิบัติราชการและผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. 2557  
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 ด้านประสิทธิภาพ ระดับความสำาเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มี 2 ตัวชี้วัด 

คือ

 ตวัชีว้ดัที ่3.1 ร้อยละความสำาเรจ็ของการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

ผลการประเมินได้คะแนน 72 อยู่ในระดับ 1

 ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผลการประเมิน

ได้คะแนน 53 อยู่ในระดับต่ำากว่า 1

 ด้านประสิทธิผล ระดับความสำาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย 

มี 2 ตัวชี้วัด คือ

 ตวัชีว้ดัที ่43 ระดบัความสำาเรจ็ของสว่นราชการระดบัหน่วยเบิกจ่ายสามารถ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินได้ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำาหนดผลการประเมินไตรมาส 4 มีอยู่ในระดับ 182 ของประเทศ

 ตัวชี้วัดที่ 49 ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

  ผลการประเมินอยู่ในภาพรวมของสพฐ.

 ผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามมาตรการ งบลงทุนยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่

วางไว้ พบปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการที่ทำาให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้  

สาเหตุมาจากการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้าและมีการจัดสรรยอดเงิน

ซ้ำาซ้อน ซึ่งต้องดำาเนินการขอเปลี่ยนแปลงไปยังกรมต้นสังกัด และอีกสาเหตุหน่ึง

เน่ืองจากงบประมาณทีไ่ดร้บัจัดสรรต่ำากวา่ราคากลางมาก ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการ 

หาตัวผู้รับจ้างได้ จึงจำาเป็นที่จะต้องขอปรับแบบรายการทำา
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สรุปผลก�รเบิกจ่�ยร�ยไตรม�สของสพป.อุทัยธ�นี เขต 1
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558

 ดงัน้ัน เพือ่ให้กระบวนการจากแผนสูก่ารปฏบิตั ิประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดำาเนินการอยา่งตอ่เน่ืองสามารถพฒันากระบวนการเบกิจ่ายให้สำาเร็จตามเปา้หมาย  

เห็นควรจะสร้างกลไก และตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาป ี 

สูส่าธารณะชน ผู้เก่ียวขอ้งร่วมกันแก้ไขปญัหาและพฒันาระบบการบริหารจัดการให้

บรรลุตามเป้าหมายต่อไป.

ไตรมาส
เป้าหมาย(%) ผลการเบิกจ่าย(%) รวมไตรมาส(%) ลำาดับที่

เบิกจ่ายระดับ
ประเทศ

งบ
ลงทุน

งบ
อื่นๆ

งบลงทุน
งบ

ดำาเนินงาน
งบอุดหนุนอื่นๆ

1 29 32 0.20 29.15 - 40/177

2 55 55 20.21 61.78 100 35/178

3 74 76 25.54 68.57 100 124/137

4 87 96 100 156/113

87 96
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1. คำารับรองระหว่าง

นายศักดา  แสงทอง ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผู้รับคำารับรอง                                                                       

และ

นายประเทอืง  เจตกสกิรณ ์รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต 1 ผู้ทำาคำารับรอง

2. คำารับรองนี้เป็นคำารับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำาหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่          

 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

3. รายละเอียดของคำารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

 พื้นฐาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำาหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน  

 และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า นายศักดา แสงทอง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายประเทือง เจตกสิกรณ์ ได้พิจารณา

 และเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

 ตัวชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ น้ำาหนัก ขอ้มลูพืน้ฐาน เปา้หมาย เกณฑก์ารให้คะแนนและรายละเอยีด

 อื่นๆ ตามที่กำาหนดในเอกสารประกอบท้ายคำารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำาแนะนำา กำากับ 

 และตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการของ นายประเทอืง เจตกสกิรณ ์ให้เปน็ไปตามคำารบัรองทีจั่ดทำา 

 ขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 อุทัยธานี เขต 1 ได้ทำาความเข้าใจ คำารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำารับรองกับผู้อำานวยการ

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน 

 ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ 

 คำารับรองไว้

6. ผู้รับคำารับรอง และผู้ทำาคำารับรอง ได้เข้าใจคำารับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญ

(นายศักดา แสงทอง)
ผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

(นายประเทือง เจตกสิกรณ์)
รองผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
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ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�ร
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

วัตถุประสงค์ของก�รร�ยง�น
 เพื่อเป็นการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่สำานักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาได้ดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558

 ประเด็นที่ 1 :  การกำาหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สำาคัญ เป้าหมาย 

ระยะสั้น ระยะยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สำาคัญของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  เป้าหมายระยะสั้นของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถบรรลุได้

ภายใน 1 ปี 

  เป้าหมายระยะยาวของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถบรรลุได้

ภายใน 3 - 5 ปี

 ผลการดำาเนินการตามตวัชีว้ดัและเปา้หมายของสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ประเด็นที่ 2 : การสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม

  ช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม

  ความถี่ในการสื่อสารกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

 จำานวน/ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่รับรู้ตัวชี้วัด และเป้าหมายของ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประเด็นที่ 3 : การกำาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่ม ในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสำานักงานเขตพื้นที่การ
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ศึกษาและพันธกิจ โดยนำาความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา

พจิารณา ตลอดจนตดิตามตัวชีว้ดัและเปา้หมายระดับกลุม่ในสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาและระดับบุคคล

  รูปแบบ/วิธีการกำาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกลุ่มในสำานักงานเขต

พื้นที่           

  การศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ตัวอย่าง 1 กลุ่ม)

  ระบบการติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานของทีมงานในกลุ่มใน

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประเด็นที่ 4 :  การกำาหนดเป้าหมายระดับบุคคลและการดูแลบุคลากรของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  รายงานผลการดำาเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร
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วิสัยทัศน์
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

“สำ�นักง�นมีระบบ โรงเรียนมีม�ตรฐ�น นักเรียนมีคุณภ�พ”

วิสัยทัศน์
กลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์ 

“ให้บริการ สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
สู่คว�มเป็นส�กล”

พันธกิจ
 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน โดยทุก

ภาคสว่นมสีว่นรว่มให้นักเรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและพฒันา

คณุภาพสูร่ะดบัสากลโดยการกระจายอำานาจการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล.
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

บทบ�ทหน้�ที่
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

อำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดทำานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง

กับนโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานและความต้องการ 

ของท้องถิ่น

 2. วเิคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอดุหนุนทัว่ไปของสถานศกึษาและหน่วยงานในเขตพืน้ที่

การศกึษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณทีไ่ดร้บัให้หน่วยงานขา้งตน้ รบัทราบและกำากับตรวจสอบ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

 3. ประสาน สง่เสรมิ สนับสนุน และพฒันาหลกัสตูรรว่มกับสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

 4. กำากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา

   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 7. จัดระบบการประกันคณุภาพการศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

 8. ประสาน สง่เสริม สนับสนุน การจดัการศกึษาของสถานศกึษาของเอกชน องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและ 

สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่ การศึกษา

 9. ดำาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การ

ศึกษา

 10.ประสาน ส่งเสริมการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำางานด้านการศึกษา

 11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต 

 12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่เก่ียวกับกิจการภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีม่ไิดร้ะบใุห้เปน็หน้าทีข่องผู้ใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
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ข้อมูลพื้นฐ�นด้�นก�รศึกษ�
สถานศึกษา 

1. จำานวนโรงเรียน/นักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

 1.1 การจัดการศึกษาโดยโรงเรียนของรัฐ (สังกัด สพป.) 87 แห่ง

   โรงเรียนที่เป็นเอกเทศ 84 แห่ง

   โรงเรียนที่เป็นสาขา       3 แห่ง

2. ขนาดโรงเรียน (สังกัด สพป.)

 ปีการศึกษา 2558  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

 2.1 จำาแนกตามขนาดโรงเรียน (ตามเกณฑ์ สพฐ.)  รวม   87 โรงเรียน 

    จำาแนกขนาดตามจำานวนนักเรียน 4 ขนาด  ดังนี้

     ขนาดเล็ก  (นักเรียน  1 – 120  คน) 66 แห่ง

     ขนาดกลาง  (นักเรียน  121 – 600  คน) 20 แห่ง

      ขนาดใหญ่  (นักเรียน  601 – 1,500  คน) 2   แห่ง

      ขนาดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน  1,501  คนขึ้นไป)  - แห่ง

     2.2  จำาแนกตามขนาด 7 ขนาด ดังนี้

   ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 – 120 คน)    66 แห่ง

   ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 – 200 คน) 12   แห่ง

   ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 – 300 คน) 5   แห่ง

    ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 – 499 คน)     2   แห่ง

   ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 – 1499 คน 2   แห่ง

     ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1500 – 2499 คน)       -   แห่ง

     ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป)  -   แห่ง 
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

3. ประเภทโรงเรียน/โรงเรียนต้นแบบ 

  โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล/โรงเรียนประจำาจังหวัด   1 แห่ง

  โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนประจำาอำาเภอ   5 แห่ง  

  โรงเรียนดีประจำาตำาบล/โรงเรียนดีศรีตำาบล ปี 2553 1 แห่ง

  โรงเรียนดีประจำาตำาบล/โรงเรียนดีศรีตำาบล ปี 2554 4 แห่ง

  โรงเรียนดีประจำาตำาบล/โรงเรียนดีศรีตำาบล ปี 2555 4 แห่ง

  โรงเรียนดีประจำาตำาบล/โรงเรียนดีศรีตำาบล ปี 2556 4 แห่ง

  โรงเรียนดีประจำาตำาบล/โรงเรียนดีศรีตำาบล ปี 2557 19 แห่ง

  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 18 แห่ง

  โรงเรียนเรียนรวม 3 แห่ง
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ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
1. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

   (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558)  109 คน

  ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       1 คน

  รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       5 คน

  ผู้อำานวยการกลุ่ม/ผู้อำานวยการหน่วย/ผู้อำานวยการศูนย์   8 คน

  ศึกษานิเทศก์                                20 คน

  บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)                  58 คน

  ลูกจ้างประจำา                                10   คน

  ลูกจ้างชั่วคราว                       7   คน

     

2. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ปฏิบัติหน้�ที่ในสถ�นศึกษ�

 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 832 คน

  ผู้บริหารสถานศึกษา         76   คน

  รองผู้บริหารสถานศึกษา      4   คน

  ครู       583   คน

  พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)      14 คน 

  ครูอัตราจ้าง     12   คน

    ลูกจ้างประจำา       50   คน

  ลูกจ้างชั่วคราว   93   คน  
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ก�รจัดก�รศึกษ�โดยโรงเรียนเอกชน
 สามัญศึกษา                   5  แห่ง

 การกุศลในวัด                   1 แห่ง

จำานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สังกัดเอกชน 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)  2,233 คน

 o ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล  1 - 3)     648 คน

 o ระดับประถมศึกษา                             1,062 คน

 o ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 338 คน

 o ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 185 คน

 o บุคลากรของสถานศึกษาเอกชน 172 คน

    

ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว 1 ครอบครัว

นักเรียน   

 จำานวนนักเรียน ปีการศึกษา  2558 สังกัดสพป.อุทัยธานี  เขต  1

 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)                9,359 คน

  ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1-2) 1,905 คน

  ระดับประถมศึกษา             6,523 คน

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       931 คน

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  - คน
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ข้อมูลด้�นงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี 2556
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2556   

 - งบบุคลากร  2,878,950 บาท

 - งบดำาเนินงาน 36,483,547 บาท

 - งบลงทุน 12,259,279 บาท

 - งบเงินอุดหนุน              193,707 บาท

 - งบรายจ่ายอื่น     553,000 บาท

รวมทั้งสิ้น  52,368,483 บาท
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2557 

 - งบบุคลากร   3,465,090 บาท

 - งบดำาเนินงาน 37,914,762 บาท

 - งบลงทุน  7,216,300 บาท

 - งบเงินอุดหนุน    175,894 บาท

 - งบรายจ่ายอื่น    132,900 บาท

รวมทั้งสิ้น           48,904,946.00 บาท
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2558 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

 - งบบุคลากร   5,420,295 บาท

 - งบดำาเนินงาน 42,743,786 บาท

 - งบลงทุน 38,061,975 บาท

 - งบเงินอุดหนุน     140,095 บาท

 - งบรายจ่ายอื่น       11,000 บาท

รวมทั้งสิ้น  86,376,551 บาท
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

แนวท�งก�รบริห�รง�นงบประม�ณ
 1. แนวท�งก�รบริห�รงบประม�ณ ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

 1.1 งบประมาณดำาเนินการในส่วน

 สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดำาเนินงานตามกลยุทธ์  จุดเน้น

โครงการกิจกรรมโดยมสีำานักและหน่วยงานสว่นกลางเปน็ผู้รบัผิดชอบโครงการดำาเนิน

งาน

 1.2 งบประมาณดำาเนินการสำาหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  1.2.1 งบประมาณตามความจำาเปน็พืน้ฐาน เพือ่ใชบ้รหิารจัดการสำานักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่ต้องดูแลนักเรียนให้มีการพฒันาในทกุดา้น ทัง้น้ี พจิารณาจัดสรร 

ตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ

บรหิารงานบคุคลและดา้นบริหารทัว่ไป  คา่สาธารณปูโภค ระยะห่างไกล และจัดสรร

ตามภาระงานเพื่อกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงานประกอบด้วยความ

จำาเป็นพื้นฐาน ภาระงานผลการปฏิบัติงานเกณฑ์จำานวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ 

ในพืน้ทีค่ณุภาพการบรหิารการจดัการศกึษาของพืน้ทีก่ารศกึษาจำานวนโรงเรยีนทีผ่่าน

การประเมินภายนอก

  1.2.2  งบประมาณเพิม่ประสทิธิผลตามกลยทุธ์ เพือ่ให้สำานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาดำาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มีโครงการ/กิจกรรมทีแ่สดงการผลกัดนัคณุภาพการจัดการศกึษาทีม่เีปา้หมายทีส่ง่ผล 

ตอ่กลยทุธ์และเปา้หมายการให้บรกิาร การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  การวจัิย  การผลติ

อปุกรณ ์สือ่ เพือ่ใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ามารถเป็นตน้แบบไดห้รือ 

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีเป้าหมายไม่ซ้ำากับเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว 
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ตามปกตเิพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธิผลการจัดการศกึษาตามจุดเน้นของสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.3 งบประมาณดำาเนินการสำาหรับสถานศึกษา

 นอกจากได้รับงบประมาณในส่วนของงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่า 

ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ใน 

การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ 

ที่ได้รับสำานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งงบประมาณในส่วนของ 

งบดำาเนินงานให้สถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ

ศึกษาได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่ง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าซ่อมแซม 

สิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น

 งบดำาเนินการส่วนนี้จะจัดสรรไปตั้งจ่ายที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะ

ทำาหน้าที่บริหารจัดการ โดยแจ้งให้สถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายเบิกจ่ายที่สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สำาหรับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกตรงจะจัดสรรและโอนงบ

ดำาเนินงานไปถึงสถานศกึษาโดยตรง ทัง้น้ี ตอ้งมขีอ้มลูประกอบการจัดสรรงบดำาเนินงาน 

รายการต่างๆ ชัดเจน ถูกต้อง
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

กระบวนก�รบริห�รจัดก�รสู่ก�รปฏิบัติ
ก�รงบประม�ณ ก�รคลังและพัสดุ



22
รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

 (1) จัดทำาแผนปฏิบัติการของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยบูรณนาการ 

โครงการ/กิจกรรมร่วมกันและให้ถือว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นภาพรวมของ

สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและให้ดำาเนินงานอยูใ่นชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสม  เชน่  

การประชมุสมัมนา การพฒันาคร ูการอบรมการนิเทศตดิตามผล เปน็ต้น โดยสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทำาแผนการดำาเนินงานเพื่อหลอมรวมกิจกรรมในแต่ละ

กลยุทธ์ของโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อดำาเนินกิจกรรมร่วมกันและ 

ในช่วงเวลาเคียงกัน เพื่อให้การดำาเนินการและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

 (2) สือ่สารทศิทางองคก์รทัง้วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้ประสงค ์จุดเน้น การพฒันา  

และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกัน 

อยา่งทัว่ถึงจัดกระบวนการทำางานและมอบหมายคนรบัผิดชอบปฏบัิตงิานทัง้ เจ้าภาพ

หลกั เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกำาหนดบทบาทความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน

 (3) การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ให้ดำาเนินการหลอมรวม  

บรูณาการโครงการกิจกรรมเปน็ภาพรวมของสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่ให้การ

นำากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าประจำาปีการ

ประเมินผลระยะครึ่งปีและการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

 (4) สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจำาปีสู่สาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (5) การจัดทำาแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ  

2558 ตามที่รัฐบาลได้กำาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

งบประมาณและกำาหนดเปา้หมายการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาป ีเพือ่เปน็ 

กรอบให้สว่นราชการนำาไปใชใ้นการวางแผนและบริหารการใชจ่้ายงบประมาณให้เปน็

ไปตามเปา้หมายทีก่ำาหนอด  โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 มกีารกำาหนดแผนการ

เบกิจ่ายงบประมาณในภาพรวมทีม่อีตัรารอ้ยละ 96 และเบิกจ่ายงบลงทนุไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 87       



23
รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ไตรมาสที่

เป้าหมาย
การเบิกจ่าย - รายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
- รายจ่ายภาพรวม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  87.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  96.00

1 29.00 29.00 32.00 32.00

2 26.00 55.00 23.00 55.00

3 19.00 74.00 21.00 76.00

4 14.00 88.00 21.00 97.00
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558
การเร่งรัดการเบิก - จ่าย ตามนโยบาย   

เป้�หม�ย
รวมไตรมาส (%)        งบลงทุน (%)  ภาพรวม(%) 
                       87             96        
 ไตรมาส  1     ร้อยละ  29
  ไตรมาส  2     ร้อยละ  55
 ไตรมาส  3     ร้อยละ  74
  ไตรมาส  4     ร้อยละ  87

ผลก�รดำ�เนินง�นของ สพป.อุทัยธ�นี เขต 1 มีดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

ไตรมาส

เป้าหมาย(%) ผลการเบิกจ่าย(%)
รวม

ไตรมาส(%) ลำาดับที่เบิก
จ่ายระดับ
ประเทศงบ

ลงทุน
งบ
อื่นๆ

งบลงทุน
งบ

ดำาเนินงาน
งบ

อุดหนุนอื่นๆ

1 29 32 97.11 70.70 - 40/177

2 55 55 20.21 61.78 100 35/178

3 74 76 25.54 68.57 100 124/137

4 87 96 100 100 100 156/113
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�นและก�รควบคุมภ�ยใน 
 จัดทำาแผนเพิม่ประสทิธิภาพตามทีส่ำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ไดจั้ดทำาแผนเพิม่ประสทิธิภาพการดำาเนินงานประจำาป ีพ.ศ. 2558 จำานวน 4 โครงการ 
และขอให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำาเนินการโครงการ จำานวน 2 โครงการ คือ
 1.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา
 เป้าหมาย สพป./สถานศึกษา
 เปา้หมายผลผลิต สพป./สถานศกึษาสามารถลดคา่ใชจ่้ายในการประชมุอบรม
สัมมนาได้ลดลงกว่าเดิมอย่างน้อยร้อยละ 10
 ผลลัพธ์ สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการประชมุ/อบรม/สมัมนา เปน็การประหยดั
คา่ใชจ่้าย ซึง่สามารถนำางบประมาณสว่นทีล่ดลงน้ีไปดำาเนินการในเรือ่งทีส่ำาคญัจำาเป็น 
อื่นๆ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนและไม่มีงบประมาณรองรับได้
   1.2 โครงการลดการใช้กระดาษสำาหรับงานสารบรรณ
 เป้าหมาย สพป./สถานศึกษา
 เป้าหมายผลผลิต สพป./สถานศึกษาสามารถดำาเนินการ
 บูรณาการใช้กระดาษสำาหรับงานสารบรรณให้ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 จาก
ปริมาณการใช้กระดาษในปีที่ผ่านมา
 ผลลัพธ์ สพป.สามารถใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
 1. ก�รเสริมสร้�งวินัย ก�รป้องกันก�รทจุรติและประพฤติผดิมิชอบ ไดม้กีาร
จัดอบรมสมัมนาให้ความรูด้า้นการเงินการบญัชแีละพสัด ุและผู้บริหาร ครแูละเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ทำาหน้าที่ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุทุกคน ทุกโรงเรียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัย ป้องกันการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ
 2.ก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดินผู้กำ�กับดูแล และคณะ 
กรรมก�รตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร รายเดอืน 30 เมษายน  
2558 และ 30 ธันวาคม 2558
 ได้มีการแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติ และควบคุมกำากับ เน้นย้ำาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบแนวปฏิบัติฯ



26
รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ก�รประเมินผล
ก�รบริห�รจัดก�รด้�นประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

ระดับคว�มสำ�เร็จก�รเบิกจ่�ยเงินงบประม�ณ
ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�อุทัยธ�นี เขต 1
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

เกณฑ์ก�รประเมินและตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

เกณฑ์ก�รประเมินและตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

เกณฑ์ก�รประเมินและตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ด้านประสิทธิภาพ 
 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
 - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 - เงินงบประมาณประจำาปี

ผลก�รประเมินก�รเบิกจ่�ยปี พ.ศ. 2556

ผลสำาเร็จ

ไตรมาส
เป้าหมาย(%) ผลการเบิกจ่าย(%)

รวม
ไตรมาส(%)

ลำาดับที่
เบิกจ่าย
ระดับ
ประเทศ

งบ
ลงทุน

งบอื่นๆ
ภาพรวม

งบ
ลงทุน

งบดำาเนิน
งาน

งบอุดหนุน
อื่นๆ

ไตรมาส 1 10 20 0 35 100 ไม่ได้จัด

ไตรมาส 2 25 44 67 51 74 45

ไตรมาส 3 50 69 67 69 76 60

ไตรมาส 4 80 94 72 100 100 53
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ผลก�รประเมินก�รเบิกจ่�ยปี พ.ศ. 2557

ผลสำาเร็จ

ไตรมาส

เป้าหมาย (%) ผลการเบิกจ่าย (%)
รวม

ไตรมาส(%)
ลำาดับที่
เบิกจ่าย
ระดับ
ประเทศงบลงทุน

งบอื่นๆ 
ภาพรวม

งบ
ลงทุน

งบ
ดำาเนินงาน

งบอุดหนุน
อื่นๆ

1 15 22 7 38 38 ไม่ได้จัด

2 35 46 15 53 29 176

3 70 70 21 65 100 180

4 82 95 77 97 100 182
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ผลก�รประเมินก�รเบิกจ่�ยปี พ.ศ. 2558
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558)

ไตรมาส

เป้าหมาย (%) ผลการเบิกจ่าย (%)
รวม

ไตรมาส(%)
ลำาดับที่เบิก

จ่าย
ระดับ
ประเทศงบลงทุน

งบอื่นๆ 
ภาพรวม

งบ
ลงทุน

งบดำาเนิน
งาน

งบอุดหนุน
อื่นๆ

1 29 32 97.11 70.7 0 40/177

2 55 55 20.21 61.78 100 35/178

3 74 76 25.54 68.57 100 124/137

4 87 96 100 100 100 156/113



33
รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

งบลงทุน

 1. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  ปีงบประมาณ  2557 จำานวน 22,887,860  บาท 

จัดสรรเป็น

 - ค่าซ่อมแซมอาคารฯ แก่โรงเรียน 33 แห่ง

 - ค่าครุภัณฑ์ ฯ แก่โรงเรียน 7 แห่ง

 2. งบประมาณ 2558  จำานวน 38,061,975 บาท จัดสรรเป็น

 - ค่าซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสถานที่ แก่โรงเรียน จำานวน 63 แห่ง 

 - ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำานวน 36 แห่ง  และสพป.  จำานวน 1 แห่ง

 รวมเงินงบลงทุน  60,949,835 บาท (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 58)

 ผลสำาเร็จ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ก�รประเมินประสิทธิภ�พ ก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณ
ของ สพป.อุทัยธ�นี เขต 1

ผลสำาเร็จ

การเบิก
จ่ายงบ
ประมาณ

2556 2557 2558

เป้าหมาย ผลการ
เบิกจ่าย เป้าหมาย ผลการ

เบิกจ่าย เป้าหมาย ผลการ
เบิกจ่าย

สพฐ. 80 82 87 ยังไม่รู้ผล

สพป.อน.1 80 94 82 82 87 100

สูง/ต่ำากว่า
เป้าหมาย

(+/-)
80

สูงกว่า
เป้าหมาย 

(+)
82

เท่ากับ
เป้าหมาย

(+)
87 100
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณ รายจ่ายลงทุน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดย

กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
88 90 92 94 96

ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด

ผลการดำาเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557

ร้อยละ
คว�มสำ�เร็จ
ของการเบิกจ่าย                  
เงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 29.05 54.00 24.22
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ตารางที่  3.1  ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณ รายจ่ายลงทุน 

    ของสพป.อุทัยธานี เขต 1 เทียบกับ สพฐ.

จากตารางที่ 3.1 พบว่า

 -  ปี 2556 ประสบความสำาเร็จในด้านการเบิกจ่ายอยู่ในขั้นดีพอใช้

    สามารถเบิกจ่ายอยู่ในลำาดับต้นๆ ของประเทศในทุกงบรายจ่าย

 -  ปี 2557  ไม่ประสบความสำาเร็จในการเบิกจ่ายเท่าที่ควร  

    เนื่องจากประสบปัญหาในการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ เบิกจ่าย

    ผลมาจากเหตุการณ์การเบิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

2556 2557 2558

เป้าหมาย
ผลการ
เบิกจ่าย

เป้าหมาย
ผลการ
เบิกจ่าย

เป้าหมาย
ผลการ
เบิกจ่าย

สพฐ. 80 54 82 24.22 87

สพป.อน.1 80 68 82 38 87

ระดับที่ได้
ต�มเกณฑ์

11 180

ลำาดับที่
ของประเทศ

11 180
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน 

โดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำาเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน

ร้อยละ 95.73 95.24 95.95

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
75 78 81 84 87

ตารางที่ 3.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของ สพป.อุทัยธานี 

   เขต 1 เทียบกับ สพฐ. (ข้อมูล ณ 31 มีน�คม 2558)

2556 2557 2558

เป้าหมาย ผลการ
เบิกจ่าย เป้าหมาย ผลการ

เบิกจ่าย เป้าหมาย ผลการ
เบิกจ่าย

สพฐ. 94 95.24 95 95.95 96 -
สพป.อน.1 94 98 95 97 96 -

ระดับที่ได้ 
ต�มเกณฑ์

4 5 4 5 5 -

ลำาดับที่
ของ

ประเทศ
- 11 - 180 - -
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดำาเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 2556 2557

ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ส่วนราชการระดับหน่วย
เบิกจ่ายสามารถดำาเนินการ    
ด้�นบัญชีได้ต�มเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลางกำาหนด

ระดับ 5 5 5

ตวัชีว้ดัที ่43 ระดบัความสำาเรจ็ของสว่นราชการระดบัหน่วยเบกิจ่ายสามารถปฏบิตัิ

งานด้านบัญชีการเงินได้ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด 

เกณฑ์ก�รให้คะแนน :

 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน

โดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 เกณฑก์ารประเมนิผลฯดา้นการปฏบิตังิานดา้นบญัชกีารเงินประจำาปงีบประมาณ 

พ.ศ.2558 ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้

 เรื่องที่  1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร

 เรื่องที่  2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร

 เรื่องที่  3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง

 เรื่องที่  4 งบทดลอง

ด้�นประสิทธิผล
ระดับคว�มสำ�เร็จของส่วนร�ชก�รระดับหน่วยเบิกจ่�ย

ส�ม�รถปฏิบัติง�นด้�นบัญชีก�รเงินได้ต�มเกณฑ์ที่ สพฐ.กำ�หนด

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1 2 3 4 5



39
รายงานผลการดำาเนินงาน

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ที ่43 ระดบัคว�มสำ�เร็จของส่วนร�ชก�รระดบัหน่วยเบิกจ่�ยส�ม�รถปฏบัิตงิ�น

 ด้�นบัญชีก�รเงินได้ ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 กำาหนด  

จากตารางที่ 43 พบว่า

ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิก
จ่ายสามารถดำาเนินการด้าน
บัญชีได้ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

เป้าหมาย
สพฐ.

ผลการ
ดำาเนินการ
2556

ผลการ
ดำาเนินการ
2557

ผลการ
ดำาเนินการ
2558

ระดับที่ได้(เฉลี่ย) 5 3.7 3.7 4

สูง/ต่ำากว่าเป้าหมาย +/- -1.3 -1.3 -1

 เรื่องที่  5 รายงานการเงิน

 การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน

 รอบการประเมินผล  รอบที่  1  ระหว่าง  1  ต.ค.57 – 31  มี.ค.58

            รอบที่  2  ระหว่าง  1  เม.ย.58 – 30 ก.ย.58  
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

 ให้ไมส่ามารถดำาเนินการตามทีว่างแผนไวไ้ด้สง่ผลให้มเีงินทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่ายสงู

กว่าให้ไม่สามารถดำาเนินการตามที่วางแผนไว้ได้ส่งผลให้มีเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายสูง

กว่าที่จะเป็น ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 49  ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ร�ยละเอียดข้อมูลพื้นฐ�น : 

ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด

ผลการดำาเนินงานในอดีต 
(ปีงบประมาณ) 

2555 2556 2557

ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร
จัดทำาตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลิต

ระดับ 5 5 5
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

กำ�หนดเป็นระดับขั้นของคว�มสำ�เร็จ (Milestone) 
แบ่งเกณฑ์ก�รให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจ�รณ�จ�กคว�มก้�วหน้�

ของขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยแต่ละระดับดังนี้

เกณฑ์ก�รให้คะแนน 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์ก�รให้คะแนน

1 สว่นราชการมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบคุา่ใชจ่้ายเขา้สูกิ่จกรรม
ย่อยในระบบ GFMIS สำาหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และสร้างรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำาหรับปีงบประมาณ 2558 
และระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยดังกล่าวในระบบ GFMIS

2 จัดทำาบญัชตีน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติประจำาปงีบประมาณพ.ศ. 2557 และเปรียบ
เทยีบผลการคำานวณตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติระหวา่งปงีบประมาณ 2556 และ
ปีงบประมาณ 2557 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้ง 
วเิคราะห์ถึงสาเหตกุารณเ์ปลีย่นแปลงดงักลา่ว จดัทำารายงานการเปรียบเทยีบ
และสรปุผลการวเิคราะห์ตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติไดแ้ลว้เสรจ็ พร้อมทัง้รายงาน
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำาหนดและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

3 จัดทำาแผนเพิม่ประสทิธิภาพปงีบประมาณพ.ศ. 2558พรอ้มทัง้กำาหนดเปา้หมาย 
การเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณพ.ศ. 2558ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้
(เชิงปริมาณ)และแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าของส่วนราชการ

4 ดำาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงาน
และผลสำาเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

5 จัดทำาการสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ประจำา
ปงีบประมาณ 2558 โดยการประเมนิผลของผู้บรหิารหรอืคณะทำางานตน้ทนุ
ผลผลิต
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รายงานผลการดำาเนินงาน
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558

 -  เงินเดือนข้าราชการ 178,210,891 บาท

 -  ค่าการศึกษาบุตร 123,450 บาท

 -  เงินเดือนลูกจ้างประจำา  14,791,393 บาท 

 -  ค่ารักษาพยาบาล   1,441,711 บาท

 -  เงินวิทยฐานะ     23,163,097 บาท

 

งบประมาณที่เบิกจ่ายส่วนกลาง

งบบุคล�กร 
216,165,381

งบกลาง
1,565,161
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

สรุปงบประม�ณที่ได้รับประจำ�ปี พ.ศ. 2558
ณ 30 กันยายน 2558
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เริ่มเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558)

คณะผู้จัดทำ�

 1. นายศักดา แสงทอง  ประธานที่ปรึกษา

 2. นายบรรพต เหมือนทอง  ที่ปรึกษา

 3. นายประเทือง เจตกสิกรณ์        ประธานคณะผู้จัดทำา

 4. นางจินตนา      เนียมมา       รองประธานคณะผู้จัดทำา

 5. นางเยาวพา     ภู่วิภาดาวรรธน์     คณะผู้จัดทำา

 6. นายมงคล       รัตนคงสวัสดิ์    คณะผู้จัดทำา

 7. นายปพน        อินทโฉม      คณะผู้จัดทำา

 8. นางสลิตา       ภู่วิภาดาวรรธน์     คณะผู้จัดทำา

 9. นางสุจิตรา      ส.สุวรรณ์   คณะผู้จัดทำา

 10. นางนิธิกานต์    กล่ำาเจริญ  คณะผู้จัดทำา

 11. นางสิริภัค       บุญอาจ  คณะผู้จัดทำา

 12. นางประทวน    บุญมั่น            คณะผู้จัดทำา

 13. นางสาวอุทุมพร   อุ่นติ้ว           เลขานุการคณะผู้จัดทำา
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