รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตัวชี้วัดองค-ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค-การมหาชน ตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาดานการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค&การมหาชน ตัวชี้วัดย(อยที่ 2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดานการเงินโดย
รายงานไดระบุป1ญหาอุปสรรคที่ผลงานไม(เป3นไปตามเป4าหมาย และขอเสนอแนะเพื่อแกไข

เรื่องเดิม

การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 9/2564 คกก. มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565
จํานวน 130.2919 ลบ.
- แผนการใชจ(ายเงินงบประมาณ 109.4919 ลบ.
- แผนการใชจ(ายเงินนอกงบประมาณ 20.8000 ลบ.
การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 12/2564 คกก. มีมติเห็นชอบนําเงินสะสมของสถาบัน
จํานวน 25.0678 ลบ. มาใชในการดําเนินงาน
- ค(าใชจ(ายบุคลากรและสวัสดิการ 16.0678 ลบ.
- ค(าใชจ(ายในการดําเนินงานของกิจกรรมและโครงการต(างๆ ของสถาบัน จํานวน 9.0000 ลานบาท

การดําเนินงาน
ผลการเบิกจายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จํานวน 90.6870 ลบ. คิดเป;น
ร<อยละ 58.37 ของแผนงบประมาณทั้งหมด (155.3597 ลบ.)
การเบิกจายเงินงบประมาณ มีผลการเบิกจ(าย จํานวน 70.6764 ลบ. คิดเป3นรอยละ 64.55 ของแผนเงินงบประมาณ
(109.4919 ลบ.) ซึ่งผลการเบิกจ(ายเป3นไปตามเกณฑ&ของสํานักงบประมาณ (เป4าหมายไตรมาส2 เท(ากับรอยละ 56.24) จําแนกตาม
5 โครงการ และ 2 ผลผลิต
การเบิกจายเงินนอกงบประมาณ มีผลการเบิกจ(าย จํานวน 11.6226 ลบ. คิดเป3นรอยละ 55.88
ของแผนเงินนอกงบประมาณ (20.8000 ลบ.)
การเบิกจายเงินสะสมของสถาบัน มีผลการเบิกจ(าย จํานวน 8.3880 ลานบาท คิดเป3นรอยละ 33.46
ของแผนเงินสะสม (25.0678 ลบ.)

ตารางผลการเบิกจายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
แผนงาน
แผน
ผล
โครงการ - ผลผลิต
การเบิกจาย
การเบิกจาย
แผนงานยุทธศาสตร-พัฒนาผู<ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โครงการ : สรางความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศ ดวยการยกระดับมาตรฐาน
สรางความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห(วง
โซ(การคาและการผลิต (งานตรวจสอบอัญมณีและ
27.3565
21.1235
โลหะมีค(า , งานจัดทําระบบ ISO, GIT Standard , งาน
ฝUกอบรม , งานประชาสัมพันธ&เพื่อเสริมภาพลักษณ& , งาน
การรณรงค&เพื่อสรางพฤติกรรมการเรียกใชใบรับรอง ,
Buy with Confidence)
โครงการ : การพัฒนาวิสาหกิจสู(ธุรกิจสมัยใหม( (SME)
3.2475
3.1027

หนวย : ล<านบาท

คงเหลือ

ร<อยละ
การเบิกจาย

6.2330

77.22

0.1448

95.54

ตารางผลการเบิกจายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

หนวย : ล<านบาท

แผนงาน
แผน
ผล
โครงการ - ผลผลิต
การเบิกจาย
การเบิกจาย
แผนงานยุทธศาสตร-พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
โครงการ : ยกระดับการดําเนินการและการใหบริการดวย
ดิจิทัลแพลตฟอร&ม

คงเหลือ

ร<อยละ
การเบิกจาย

18.9439

11.9085

7.0354

62.86

โครงการ : พัฒนาต(อยอดอุตสาหกรรมสรางสรรค&และสินคา
ชุมชน (ภาคเหนือ)

1.6085

1.3790

0.2295

85.73

โครงการ : พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (จังหวัด จันทบุรี)

1.4499

1.0726

0.3773

73.98

แผนงานยุทธศาสตร-พัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

ตารางผลการเบิกจายในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
แผนงาน
โครงการ - ผลผลิต
แผนงานพื้นฐานด<านการสร<างความสามารถในการแขงขัน
ผลผลิต : การบริห ารองค& กรเพื่อส( งเสริมและสนับ สนุ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (งานวิเคราะห&
และเผยแพร(ขอมูล, พิพิธภัณฑ& , งานหองสมุด ,
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ,งานบริหารองค&กร)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค(าใชจ(ายบุคลากรภาครัฐ
เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด
การคาและการลงทุน
รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
รวมเงินสะสม
รวมทั้งสิ้น

หนวย : ล<านบาท

แผน
การเบิกจาย

ผล
การเบิกจาย

คงเหลือ

ร<อยละ
การเบิกจาย

14.6368

8.9244

5.7124

60.97

42.2488

23.1657

19.0831

54.83

109.4919
20.8000
25.0678
155.3597

70.6764
11.6226
8.3880
90.6870

38.8155
9.1774
16.6798
64.6727

64.55
55.88
33.46
58.37

การดําเนินงาน (ตอ)
การเบิกจายเงินงบประมาณ จําแนกตามงบรายจาย โดยแบงออกเป;น คาใช<จายบุคลากร
คาใช<จายการดําเนินงาน และคาใช<จายลงทุน
หนวย : ล<านบาท

รายการ
ค(าใชจ(ายบุคลากร
ค(าใชจ(ายการดําเนินงาน
ค(าใช(จ(ายลงทุน
รวม

2565
42.2488
(38.59%)
48.5721
(44.36%)
18.6710
(17.05%)
109.4919

การเบิกจาย

คงเหลือ

ร<อยละ
การเบิกจาย

23.1657

19.0831

54.83

30.2420

18.3301

62.26

17.2687

1.4023

92.49

70.6764

38.8155

64.55

