บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไตรมำส 2 (1 ตุลำคม 2563-31 มีนำคม พ.ศ. 2564
------------------------------1. บทนำ
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ได้รั บ จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5,119.3 ล้านบาท ประกอบด้วย งบบุคลากร 256.1 ล้าน
บาท (ร้อยละ 5) งบเงินอุดหนุน 4863.2 (ร้อยละ 95) ซึ่งในส่วนของงบเงินอุดหนุนประกอบ ด้วย เงินอุดหนุน
บุ คลากร 3,194.9 ล้ านบาท (ร้ อยละ 62) ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ 27.5 ล้ านบาท (ร้อยละ 1) ค่า
สาธารณูปโภค 122.5 ล้านบาท (ร้อยละ 2) งบลงทุน 1,243.8 ล้านบาท (ร้อยละ24) และเงินอุดหนุนทั่วไป
2740.5 ล้านบาท (ร้อยละ 5) โดยในการใช้จ่ายงบประมาณนั้นเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
หมวดรายจ่ายตามที่สานักงบประมาณกาหนด
2. เปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เมื่อเปรียบเทียบแผน (งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งปี) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2
พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม 3,115.5 ล้านบาท (ร้อยละ 61) หมวดที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ
งบลงทุน 1,189.1 ล้านบาท (ร้อยละ 95.6) รองลงมาคือ งบเงินอุดหนุนทั่วไป 2,987.4 ล้านบาท (ร้อยละ 62)
และ งบบุคลากรเบิกจ่าย 128.0 ล้านบาท (ร้อยละ 50) ตามลาดับ ดังแผนภาพ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (แผนทั้งปีเทียบผลไตรมำส 2)
หน่วย : ล ้านบาท
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งบได ้รับจัดสรร

๑

4,863.19

เมื่อเปรียบเทียบแผนการใช้จ่าย 2 ไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 พบว่า มีการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม 3,115.5 ล้านบาท (สูงกว่าแผนร้อยละ 11) หมวดที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คืองบลงทุน
1,189.1 ล้านบาท (สูงกว่าแผนร้อยละ 35) ดังแผนภาพ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (แผนเทียบผลไตรมำส 2)
หน่วย : ล ้านบาท
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4. ปัญหำอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสถัดไป
5. ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนและบริหารการดาเนินงานของงบลงทุนให้เป็นไปตามงวดงาน สืบ
เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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