รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2554
การบริหารงบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจาแนกเป็น
4 หมวด คือ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบอุดหนุนทั่วไป
1.5 งบรายจ่ายอื่น
เมื่อพิจารณาประเภทเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหมวดรายจ่าย สรุปผลการบริหารจัดการ
ดังนี้
1. งบบุคลากร วิทยาลัยฯได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จานวน 6,476,594.96 บาท
- เงินเดือนข้าราชการครู
- เงินเดือนค่าจ้างประจา
- เงินเดือนพนักงานราชการ
รวม

ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

จานวน 5,029,398.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.65
จานวน 1,140,756.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.61
จานวน
306,440.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73
จานวน 6,476,594.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการดาเนินงานงบบุคลากร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 6476594.96 บาท ผลการ
ใช้จ่าย จานวน 6476594.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนค่าจ้างชั่วคราวของครูพิเศษสอน จานวน 13
คน ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัญญาจ้าง
11 เดือน จานวน 11 คน และใช้เงินบารุงการศึกษาตามสัญญาจ้าง 11 เดือน จานวน 2 คน และค่าจ้าง
ชั่ว คราวของบุ คลากรฝ่ายบริ หารทรั พยากร จานวน 15 คนใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมวดเงิน
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัญญาจ้าง 12 เดือน จานวน 13 คน และใช้เงินบารุง
การศึกษา ตามสัญญาจ้าง 12 เดือน จานวน 2 คน
2. งบดาเนินงาน วิทยาลัยฯได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินงบดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3
ประเภทรายจ่าย คือ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม

ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

จานวน 1,194,211.80 บาท คิดเป็นร้อยละ
จานวน
591,329.15 บาท คิดเป็นร้อยละ
จานวน 1,904,625.40 บาท คิดเป็นร้อยละ
จานวน
464,172.96 บาท คิดเป็นร้อยละ
จานวน 4,154,339.31 บาท คิดเป็นร้อยละ

28.74
14.23
45.84
11.17
100

สรุปผลการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบดาเนินงานระยะสั้น
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จานวน 4,154,500.00 บาท ผลการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
และค่าสาธารณูป โภค รวมทั้งสิ้ น เป็นเงิน จานวน 4,154,339.31
บาท คิดเป็นร้อยละ 100
เงินงบประมาณ หมวดเงินงบดาเนินงานระยะสั้นคงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 160.69 บาท

2.2 หมวดเงินงบดาเนินงาน ปวช. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จานวน 529,300.00 บาท
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม

ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

จานวน 526,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.43
จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ จานวน
2,980.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56
จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ จานวน 529,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบดาเนินงาน ปวช. รวม
ทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 529,300.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 529,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เงินงบประมาณ
หมวดเงินงบดาเนินงาน ปวช. คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน - บาท
2.3 หมวดเงินงบดาเนินงาน ปวส. รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จานวน 187,400.00 บาท
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
รวม

ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย

จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ จานวน 187,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
จานวน
บาท คิดเป็นร้อยละ จานวน 187,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบดาเนินงาน ปวส. รวม
ทั้งสิ้น เป็นเงิน 187,400.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณู ปโภค
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 187,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เงินงบประมาณหมวดเงินงบดาเนินงาน
ปวส. คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน - บาท
2.4 หมวดเงินงบดาเนินงานโครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
สรุปผลการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดเงินงบดาเนินงานโครงการตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,498,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,498,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน วิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน จานวน 13,600,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 13,600,000.00 บาท

สรุปผลการดาเนินงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จานวน 13,600,000.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 13,600,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุน
คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบลงทุน
4. งบอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 5,063,474.30 บาท ดังนี้
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ
อุดหนุนโครงการคุณธรรมนาความรู้
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์
อุดหนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ
อุดหนุนกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ฯ
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2,812,359.50
220,000.00
3,032,359.50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สรุปผลการดาเนินงานผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนทั่วไป หมวดงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน จานวน 3,032,359.50 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จานวน 3,030,573.63 บาท คิดเป็นร้อยละ
99.94 คงเหลือจ่ายสุทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 1,785.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 หมวดงบเงิน
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จานวน - บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จานวน - บาท คิดเป็น
ร้อยละ - หมวดงบอุดหนุนโครงการหารายได้ระหว่างเรียนนักศึ กษาที่ยากจน เป็นเงิน จานวน - บาท
ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จานวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบเงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมนาความรู้
เป็นเงิน จานวน - บาท ผลการเบิกจ่าย เป็น เงิน จานวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - งบเงินอุดหนุน
โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นเงิน จานวน 220,000.00 บาท ผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน จานวน
220,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบเงินอุดหนุน กิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ ฯ เป็นเงิน จานวน
30,000 บาท ผลการเบิกจ่ าย เป็นเงิน จานวน - บาท คิดเป็นร้อยละ - ดังนั้น ภาพรวมผลการเบิก
จ่ายเงินงบอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน 3,032,359.50 บาท ผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน 3,030,573.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 คงเหลื อจ่ายสุ ทธิ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน
1,785.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของงบอุดหนุนทั่วไป
5. งบเงินบารุงการศึกษา
รายรับของสถานศึกษา (เงิน บารุงการศึกษา) วิทยาลัยฯ มีรายรับ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จานวน
4,446,634.25 บาท ผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการต่าง ดังนี้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

จานวน 549,914.00
จานวน 231,606.50
จานวน 407,817.00
จานวน
30,054.21
จานวน
97,155.92
จานวน 1,316,547.63

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็นร้อยละ 12.36
คิดเป็นร้อยละ 5.20
คิดเป็นร้อยละ 9.17
คิดเป็นร้อยละ 0.67
คิดเป็นร้อยละ 2.18
คิดเป็นร้อยละ 29.60

สรุปผลการดาเนินงานผลการใช้จ่ายเงินบารุงการศึกษา วิทยาลัยฯ มีรายรับเงินบารุงการศึกษา
รวมทั้งสิ้น จานวน 4,446,634.25 บาท เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น จานวน 1,316,547.63 บาท คิดเป็นร้อยละ
29.60 ผลการเบิกจ่ายเงินบารุงการศึกษา คงเหลือจ่ายสุทธิ จานวน 3,130,086.79 บาท คิดเป็นร้อยละ
70.39
ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น จานวน
4,227 คน จาแนกเป็น นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 318 คน นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม (คู่ขนาน) จานวน 60 คน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ จานวน 50 คน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น จานวน 1,629 คน นักศึกษาหลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) จานวน 220 คน หลักสูตรพิเศษ
โครงการฝึกอบรมสอน 108 อาชีพ จานวน 1,950 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (Competency
Profile) ในสาขาวิชาที่เรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2554 มีผู้สาเร็จ
การศึกษา จานวน 84 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 อยู่ในเกณฑ์ ดี

ตารางที่ 18

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2554
เงินงบประมาณ

ที่

ประเภทรายจ่าย

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายจริง

คงเหลือสุทธิ

1 งบบุคลากร
6,476,594.96 6,476,594.96
2 งบดาเนินงาน
- ระยะสั้น
4,154,500.00 4,154,339.31
160.69
- ปวช.
529,300.00
529,300.00
- ปวส.
187,400.00
187,400.00
- โครงการตามนโยบาย
1,498,000.00 1,498,000.00
3 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,600,000.00 13,600,000.00
4 งบอุดหนุนทั่วไป
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายการ
2,812,359.50 2,810,573.63 1,785.87
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อุดหนุนทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียนฯ
- อุดหนุนโครงการ
คุณธรรมนาความรู้
- อุดหนุนโครงการ
220,000.00
220,000.00
สิ่งประดิษฐ์
- อุดหนุนโครงการค่าย
อาสาพัฒนาฯ
- อุดหนุนกิจกรรม
คุณธรรมนาความรู้ฯ
5 เงินบารุงการศึกษา
4,446,634.25 1,316,547.63 3,130,086.62
รวม
33,924,788.71 30,792,755.53 3,132,033.18

คิดเป็นร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
จริง
100
99.99
100
100
100
100
99.93
-

100
29.60
90.76

40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

ได้รับจัดสรร

แผนภูมิ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รวม

เงินบารุงการศึก ษา

งบอุดหนุน

งบบลงทุน

งบดาเนินงาน

งบบุคลากร

เบิกจ่ายจริง

ตารางที่ 19

ปี 2553

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
เงินบารุงการศึกษา
รวม

ปี 2554

6,165,626.00
4,403,789.67
2,415,000.00
3,220,900.00
1,757,842.46
17,963,158.13

6,476,594.96
4,871,039.31
13,600,000.00
2,810,573.63
1,316,547.63
29,074,755.53

35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00

ร้อยละ
(เพิ่ม-ลด)
+ 05.04
+ 09.59
+ 82.24
- 12.73
- 25.10
+ 38.21

ปี 2553
ปี 2554

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

รวม

เงินบารุงการศึกษา

งบอุดหนุน

งบบลงทุน

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

งบดาเนินงาน

1
2
3
4
5

ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

ที่

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 20

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

ระยะสั้น
1,194,211.80
591,329.15
1,904,625.40
464,172.96
4,154,339.31

งบดาเนินงาน
รวม
ปวช.
ปวส.
526,320.00
1,720,531.80
591,329.15
2,980.00 187,400.00 2,095,005.40
464,172.96
529,300.00 187,400.00 4,871,039.31

ร้อยละ
35.32
12.13
43.00
09.52
100

6,000,000.00
5,000,000.00
ระยะสัน
้

4,000,000.00

ปวช.

3,000,000.00

ปวส.

2,000,000.00

รวม

1,000,000.00

แผนภูมิ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดาเนินงาน

รวม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

-

ค่าใช้สอย

1
2
3
4

ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ที่

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2554

ตารางที่ 21
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบดาเนินงานแยกตามประเภทหมวดรายจ่ายแต่ละหมวด
ประจาปีงบประมาณ 2554

ประเภทรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าสอนนอกเวลา
ค่าธุรการนอกเวลา
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าตอบแทนอื่นๆ
รวม
ค่าใช้สอย
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้สอยอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนประกันฯ
รวม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุการศึกษา
วัสดุหนังสือ วารสารฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุยานพาหนะฯ
วัสดุเคมีภัณฑ์
รวม
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระยะสั้น

งบดาเนินงาน
ปวช.

ปวส.

940,800.00
195,850.00
57,561.80
1,194,211.80

526,320.00
526,320.00

-

1,467,120.00
195,850.00
57561.80
1,720,531.80

-

-

335,487.00
23,980.00
68,129.90
103,451.25
46,902.00
13,379.00
591,329.15

2,980.00
2,980.00
529,300.00

59,065.00
53,335.00
75,000.00
187,400.00
187,400.00

363,685.00
169,047.80
538,451.00
10,000.00
11,820.00
891,693.60
4,940.00
85,400.00
19,968.00
2,095,005.40
464,172.96
464,172.96
4,871,039.31

335,487.00
23,980.00
68,129.90
103,451.25
46,902.00
13,379.00
591329.15
304,620.00
169,047.80
485,116.00
10,000.00
11,820.00
813,713.60
4,940.00
85,400.00
19,968.00
1,904,625.40
464,172.96
464,172.96
4,154,339.31

รวม

หมายเหตุ

ตารางที่ 22
ที่
1
2
3
4
5

สรุปผลการใช้จ่ายเงินบารุงการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2554
ประเภทรายจ่าย

เงินบารุงการศึกษา
549,914.00
2,316,069.50
407,817.00
30,054.21
97,155.92
1,316,547.63

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

00.67%

02.18%

คิดเป็นร้อยละ
12.36
05.20
09.17
00.67
02.18
29.60

12.36%

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

09.17%

05.20%

แผนภูมิ สรุปผลการใช้จ่ายเงินบารุงการศึกษา

ภาพกิจกรรม / โครงการ

ภาคผนวก

