
สรุปผลการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุมนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



ขอมูลงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดสตูล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 8,754,902.05 บาท โดยแยกเปน งบดำเนินงาน จำนวน 4,497,761.05 บาท งบลงทุน 
จำนวน 706,980 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 22,000 บาท และงบรายจายอื่น จำนวน 3,528,161 บาท 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการโอนจัดสรรหักลบดวยงบประมาณ
ที่ ศธจ.สตูล แจงสงคืน สป.ศธ. 
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งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)



ที่ รายการ งบประมาณ  เบิกจาย/กอหนี้ คงเหลือ

ที่ไดรับ (บาท)  (บาท)  (บาท)

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 8,754,902.05 8,496,027.83 258,874.22 

 97.04  2.96

(1) งบดําเนินงาน 4,497,761.05 4,257,456.60 240,304.45 

 94.66  5.34

1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ 2,659,400.00   2,657,727.99 1,672.01

2 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งฯ ป พ.ศ. 2564

2.1 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับ

ราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

กรณีท่ีมีความจําเปนหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564

35,050.00   35,050.00 -

2.2 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศกึษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่

มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564

110,398.05  110,398.05 -

2.3 คาใชจายสนับสนุนการคดัเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

38 ค. (2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2564

8,000.00   8,000.00 -

3 คาสาธารณูปโภค (คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม) งปม. 154,080

3.1 คาใชบริการอินเตอรเน็ต และอื่นๆ ตามภารกิจ 94,080.00  94,016.80 63.20

3.2 คาใชจายโครงการพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ ศธจ.สตูล

60,000.00  60,000.00 -

4 คาใชจายในการประชุม กศจ./อกศจ. 822,600.00  606,896.00 215,704.00 

5 คาเชาบาน 708,233.00  685,367.76 22,865.24 

(2) งบลงทุน 706,980.00  705,850.00  1,130.00

 99.84  0.16

1 ที่ดินและสิ่งกอสราง 434,000.00 434,000.00 -

2 ครุภัณฑ 272,980.00  271,850.00 1,130.00

สรุปผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล



ที่ รายการ งบประมาณ  เบิกจาย/กอหนี้ คงเหลือ

ที่ไดรับ (บาท)  (บาท)  (บาท)

สรุปผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

(3) งบอดุหนุน 22,000.00  21,990.00 10.00

 99.95  0.05

1 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000.00  9,990.00 10.00

2 โครงการเปดโลกทัศนสรางเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเดนโล

พระราชทานฯ ประจําป 2564

2,000.00  2,000.00 -

3 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 10,000.00  10,000.00 -



ที่ รายการ งบประมาณ  เบิกจาย/กอหนี้ คงเหลือ

ที่ไดรับ (บาท)  (บาท)  (บาท)

สรุปผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

(4) งบรายจายอื่น/งบโครงการ 3,528,161.00  3,510,731.23 17,429.77 

 99.51  0.49

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 10,640.00  10,640.00  -

2 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร

34,745.00  34,745.00  -

3 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศกึษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.

75,000.00  75,000.00  -

4 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาการศึกษา

100,126.00 100,126.00 -

5 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศกึษาและ

อุดมศึกษา

 32,140.00 18,300.00  13,840.00 

6 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา

 2,749,875.00 2,749,510.23  364.77

7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  56,000.00 55,987.00  13.00

8 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน

การศกึษาสูการปฏิบัติ ประจําป 2564

185,228.00 185,228.00 -

9 โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564

40,000.00  40,000.00  -

10 โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (สวนภูมิภาค) ในโครงการ ศธ. จิต

อาสาบําเพ็ญประโยชน

10,000.00  10,000.00  -

11 โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ 7,000.00  7,000.00  -

12 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

 10,000.00 10,000.00  -

13 รณรงคปองกันยาเสพติด ประจําป 2564 13,450.00  13,450.00  -



ที่ รายการ งบประมาณ  เบิกจาย/กอหนี้ คงเหลือ

ที่ไดรับ (บาท)  (บาท)  (บาท)

สรุปผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

14 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (NT, RT)

101,107.00 101,057.00 50.00

15 คาใชจายในการเดินทางไปราชการเขารวมประชุมโครงการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศกึษาธิการ

5,850.00  5,768.00  82.00

16 โครงการสรางภูมิคุมกันการทุจริต สงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 

บุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และศาสตรพระราชา

37,000.00  37,000.00  -

17 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่เพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติ วาดวยการพัฒนาที่

ยั่งยืนดานการศึกษา SDG4

40,000.00  36,920.00  3,080.00

18 กิจกรรมพัฒนาระบบรายงานการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส โคโรนา 2019 ของครูสตูล

20,000.00  20,000.00  -

หมายเหตุ : งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการโอนจัดสรรหักลบดวยงบประมาณที่ ศธจ.สตูล แจงสงคืน สป.ศธ.

ขอมูล ณ ตุลาคม 2564

กลุมนโยบายและแผน ศธจ.สตูล



สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

การใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปญหา อุปสรรค 

การใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

ไมสามารถเบิกจายไดครบตรงตามแผนหรืองบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และตองคืนงบประมาณกลับไปยัง 

ตนสังกัดอันเนื่องมาจาก  

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหบางโครงการ/

กิจกรรมไมสามารถดำเนินการได 

2. หนวยงานตนสังกัดโอนจัดสรรงบประมาณใหดำเนินการบางโครงการ/กิจกรรมในชวงไตรมาส

สุดทาย 

ขอเสนอแนะ 

1. วางแผนบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมหรือโครงการตอเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นหรือเปนปจจัยความ

เสี่ยงที่จะทำใหการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีไดกำหนดไว 

2. ควรปรับเปลี่ยนแกไขรายละเอียดโครงการใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำโครงการโดยตองสามารถ

ดำเนินการไดตามมาตรการที่กำหนด เชน การจัดกิจกรรมแบบออนไลน จัดทำสื่อการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส 

หรือรูปแบบและวิธีการอื ่นๆ ที ่เหมาะสมและทำไดจริงแตตองอยู ภายใตกรอบและแนวทางการใชจ าย

งบประมาณตามท่ีกำหนดจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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