
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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ส านักงานอธิการบดี



1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 505.1046 ล้านบาท จ าแนกตามแผนงานและผลผลิตได้ ดังน้ี

แผนงาน/ผลผลิต งป.ท่ีได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ร้อยละ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 394.0343

1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 394.0343 78.01

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

111.0703

2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 62.9675 12.47

2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

38.4502 7.61

2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 9.6526 1.91

รวมท้ังส้ิน 505.1046 100.00

9.6526
ล้านบาท (1.91%)

38.4502
ล้านบาท (7.61%)

62.9675
ล้านบาท (12.47%)

394.0343
ล้านบาท (78.01%)

แผนภูมิสรุป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
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2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (จ าแนกตามแผนงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/ผลผลิต งป.ท่ีได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ผลการเบิกจ่าย  (ล้านบาท) ร้อยละ คงเหลือ (ล้านบาท)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 394.0343 394.0194

1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 394.0343 394.0194 99.99 0.0149

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

111.0703 111.0703

2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 62.9675 62.9675 100.00 -                         

2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

38.4502 38.4502 100.00 -                         

2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 9.6526 9.6526 100.00 -                         

รวมท้ังส้ิน 505.1046 505.0897 99.99 0.0149
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  (จ าแนกตามแผนงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งป.ทีไ่ดร้ับจัดสรร (ลา้นบาท) ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)
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แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                            
ทรัพยากรมนุษย์

งป.ทีไ่ดร้ับจัดสรร (ลา้นบาท) ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

505.0897

ลา้นบาท (99.990%)

0.0149

ลา้นบาท (0.003%)
ภาพรวม

ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

งป.คงเหลอื (ลา้นบาท)
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สรุป
ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 505.1046 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย จ านวน 505.0897 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังน้ี 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 394.0343 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 394.0194 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 คงเหลือจ านวน 0.0149 ล้านบาท

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 111.0703 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 111.0703 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
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3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

เน่ืองจากตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 
ได้ให้ส่วนงานจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม การประเมินผล และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง แบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
และให้บุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) โดยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ยังคงมีการระบาดในวงกว้างอย่างต่อเน่ือง
ดังน้ัน จึงท าให้หน่วยงานต้องปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลให้การด าเนินงานในบางกิจกรรม/โครงการ
ต้องปรับรูปแบบและเล่ือนก าหนดการออกไป เช่น งานจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรม จัดในรูปแบบออนไลน์ 
มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา เป็นต้น จึงท าให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

ข้อเสนอแนะ

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรปรับระเบียบ และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของส่วนงานภายในต่างๆได้อย่างต่อเน่ือง
สอดคล้องกับสภาวะท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  หรือสภาวการณ์อ่ืนๆ

2) การจัดท าเอกสารรายละเอียดงบลงทุนในรายการท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีมีโอกาสล้าสมัยค่อนข้างสูง ส่วนงานภายในท่ีของบประมาณรายการดังกล่าวควรติดตาม
การเปล่ียนแปลงรายการน้ันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถปรับปรุงรายละเอียดของข้อก าหนดงานได้อย่างทันท่วงที เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3) สถาบันควรรักษาความต่อเน่ืองในการติดตามและบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ่ึงมีผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ 
และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน และท าให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
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