
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ส านักงานอธิการบดี



1. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 545.2936 ล้านบาท จ าแนกตามแผนงานและผลผลิตได้ ดังน้ี

แผนงาน/ผลผลิต งป.ท่ีได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ร้อยละ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 350.7883

1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

350.7883 64.33

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

194.5053

2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 135.4239 24.84

2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

22.9225 4.20

2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 36.1589 6.63

รวมท้ังส้ิน 545.2936 100.00

36.1589
ล้านบาท (6.63%)

22.9225
ล้านบาท (4.20%)

135.4239
ล้านบาท (24.84%)

350.7883
ล้านบาท (64.33%)

แผนภูมิสรุป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (จ าแนกตามแผนงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 350.7883 346.6208

1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

350.7883 346.6208 98.81 4.1675

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

194.5053 194.5053

2.1 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 135.4239 135.4239 100.00 -                         

2.2 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

22.9225 22.9225 100.00 -                         

2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 36.1589 36.1589 100.00 -                         

รวมท้ังส้ิน 545.2936 541.1261 99.24 4.1675
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แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  (จ าแนกตามแผนงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

350.7883 346.6208

0.0000

100.0000

200.0000

300.0000

400.0000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งป.ทีไ่ดร้ับจัดสรร (ลา้นบาท) ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

194.5053 194.5053
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100.0000

200.0000

300.0000

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                            
ทรัพยากรมนุษย์

งป.ทีไ่ดร้ับจัดสรร (ลา้นบาท) ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

541.1261

ลา้นบาท (99.24%)

4.1675

ลา้นบาท (0.76%)
ภาพรวม

ผลการเบกิจ่าย  (ลา้นบาท)

งป.คงเหลอื (ลา้นบาท)
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สรุป
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 545.2936 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย จ านวน 541.1261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.24 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด โดยจ าแนกตามแผนงาน ดังน้ี 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 350.7883 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 346.6208 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.81 คงเหลือจ านวน 4.1675 ล้านบาท

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 194.5053 ล้านบาท 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 194.5053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100
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3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

 1) ความล่าช้าในการได้รับจัดสรรงบประมาณเน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 อันเป็นผลจากการรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ 
ส่งผลให้สถาบันต้องใช้วิธีการเบิกไปพลางก่อนตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด

2) การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563
ส่งผลให้สถาบันต้องปิดสถานท่ีท าการของกรุงเทพมหานคร จึงมีข้อจ ากัดในการจัดประชุมในด้านการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงไม่สามารถกระท าผ่านระบบออนไลน์ได้

3) การด าเนินการโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณ ไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงท่ีมีการระบาดและมีการล็อคดาวน์ จึงท าให้หน่วยงานต้องปรับ
  แผนการด าเนินงานหรือเล่ือนการด าเนินการออกไป  เป็นผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดในช่วงคร่ึงแรกของปีงบประมาณ

4) งบลงทุนบางรายการ มีองค์ประกอบท่ีมีความล้าสมัยภายหลังจากท่ีได้รับงบประมาณอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
จึงต้องมีกระบวนการทบทวน TOR อีกคร้ังภายหลังจากได้รับงบประมาณ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามจริง

ข้อเสนอแนะ

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรปรับระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างให้เอ้ือกับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ส่วนงานต่างๆสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง
ในสภาวะท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติดังเช่น การแพร่ระบาดของโควิด หรือสภาวการณ์อ่ืนๆ

2) การออกแบบโครงการในอนาคต ควรมีการจัดเตรียมแผนการด าเนินงานทางเลือกกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด (BCP) 
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมท่ีวางแผนได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) การจัดท าเอกสารรายละเอียดงบลงทุนในรายการท่ีเทคโนโลยีมีโอกาสล้าสมัยสูง ส่วนงานภายในท่ีของบประมาณรายการดังกล่าวควรติดตามการเปล่ียนแปลง
รายการน้ันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถปรับปรุงรายละเอียดของข้อก าหนดงานได้อย่างทันที เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณ

4) สถาบันควรรักษาความต่อเน่ืองในการติดตามและบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ่ึงมีผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ 
และช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดข้ึน และท าให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
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