
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายการ ได้รับจดัสรร 
(หลังโอนเปลี่นแปลง) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(30 ก.ย. 64) 

ร้อยละ ผูกพันสัญญา 
(เบิกจ่ายปี 65) 

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

1. แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

70,873,200.00 69,755,363.95 98.42 0.00 0.00 1,117,836.05 1.58 

- งบบุคลากร 70,481,300.00 69,399,598.40 98.47 0.00 0.00 1,081,701.60 1.53 
- งบด าเนินงาน 391,900.00 355,765.55 90.78 0.00 0.00 36,134.45 9.22 
2. แผนงานพืน้ฐาน
ด้านการสรา้ง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

103,512,900.00 99,662,569.88 96.28 3,658,048.38 3.53 192,281.74 0.19 

- งบด าเนินงาน 37,857,543.99 35,730,213.87 94.38 1,935,048.38 5.11 192,281.74 0.51 
- งบลงทุน 52,825,356.01 52,396,356.01 99.19 429,000.00 0.81 0.00 0.00 
- งบรายจ่ายอื่น 12,830,000.00 11,536,000.00 89.91 1,294,000.00 10.09 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 174,386,100.00 169,417,933.83 97.15 3,658,048.38 2.10 1,310,117.79 0.75 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สคร. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 97.15 
สรุปได้ดังน้ี 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร + งบด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร) 
สคร. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.42 ซึ่งในระหว่างปีได้มีข้าราชการ สคร. โอนย้ายไปยัง
ส่วนราชการอื่น ท าให ้สคร. มีอัตราว่างเพิ่มขึ้น โดย สคร. ได้บรรจุบุคลากรเพื่อมาทดแทนต าแหน่ง
ที่ว่างอยู่ โดยการเร่งสรรหาข้าราชการใหม่ซึ่งอัตราเงินเดือนต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ที่โอนย้ายไป  

- งบด าเนินงาน เป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ของ สคร. ได้แก่ 
ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ ค่าเช่าอาคารส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ค่าวัสดุต่างๆ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ โดย สคร. สามารถ
เบิกจ่ายงบด าเนินงานได้ร้อยละ 94.38 (ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
อีกจ านวน 1.9350 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.11) 

- งบลงทุน ของ สคร. เป็นการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบ
การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนของเดิม จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) รวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากร โดย สคร. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.19 (และผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อีกจ านวน 0.4290 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 0.81) 

 - งบรายจ่ายอื่น ของ สคร. เป็นการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจงานของ สคร. ให้บรรลุเป้าประสงค์มีประสิทธิผลและ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สคร. สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 89.91 (และผูกพันไปเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกจ านวน 1.2940 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10.09) 

 

ทั้งนี ้สคร. มีกลไกและวางแผนการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยการก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนขึ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถท าสัญญา 
ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณ จัดท าแผน 
การด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการเป็นรายเดือน มีการติดตามการเบิกจ่ายเงิน
อย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือนและการประชุมผู้บริหาร สคร. เป็นประจ า
ทุกเดือน รวมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการผ่านระบบ e-Tracking ซึ่งเป็นระบบ
ที่ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากโครงการใด
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนจะต้องมีการรายงานผู้บริหารทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับโครงการใดที่มีเงินเหลือจ่ายภายหลัง
การผูกพันสัญญาแล้ว สคร. ได้เร่งพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปด าเนินโครงการ
ที่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนตลอดจนเพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงาน 
เนื่องจากในระหว่างปไีด้มีข้าราชการ สคร. โอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่น ท าให้ สคร. มีอัตราว่าง

เพิ่มขึ้น โดย สคร. ได้บรรจุบุคลากรเพือ่มาทดแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ โดยการเร่งสรรหาข้าราชการใหม่
ซึ่งอัตราเงินเดือนต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่โอนย้ายไป ท าให้งบบุคลากรของ สคร . 
มีเงินคงเหลือ 1 ล้านบาท ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ท าให้ สคร. ต้องชะลอหรือยกเลิกการด าเนินโครงการต่างๆ ออกไปก่อน 
ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจ า เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บางส่วนได ้

ข้อเสนอแนะ 
-ไม่มี- 


