
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

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 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564

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

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

แผนงาน/ผลผลิต งป.ท่ีได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ผลการเบิกจ่าย  (ล้านบาท)
(ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2)

ร้อยละ คงเหลือ (ล้านบาท)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 394.0343 174.4348

1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

394.0343 174.4348 44.27 219.5995

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

111.0703 89.5338

2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 62.9675 42.4668 67.44 20.5007

2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

38.4502 38.4502 100.00 -                         

2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 9.6526 8.6168 89.27 1.0358

รวมท้ังส้ิน 505.1046 263.9686 52.26 241.1360
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  (จ าแนกตามแผนงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งป.ทีไ่ดร้ับจัดสรร (ลา้นบาท) ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

263.9686

ลา้นบาท (52.26%)
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ลา้นบาท (47.74%)

ภาพรวม

ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

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

ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จ านวน 263.9686 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.26 
ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังน้ี 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 394.0343 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 174.4348 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 44.27 คงเหลือจ านวน 219.5995 ล้านบาท

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 111.0703 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 89.5338 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.61
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3. ข้อเสนอแนะ

1) หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องควรปรับแผนการด าเนินงาน ส าหรับช่วงคร่ึงปีงบประมาณหลัง ในสภาวะท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ดังเช่น การแพร่ระบาดของโควิด 
หรือสภาวการณ์อ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

2) ในอนาคต สถาบันและหน่วยงานในสถาบัน ควรเตรียมแผนการด าเนินงานท่ีเป็นทางเลือกต่างๆ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด (BCP) 
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีวางแผนได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) การจัดท าเอกสารรายละเอียดงบลงทุนส าหรับรายการท่ีเทคโนโลยีมีโอกาสล้าสมัยสูง ส่วนงานภายในท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว
ต้องสามารถปรับปรุงรายละเอียดของข้อก าหนดงานได้อย่างทันที ตามการเปล่ียนแปลง

4) สถาบันควรรักษาความต่อเน่ืองในการติดตามและบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ่ึงมีผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ 
และช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน และท าให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
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