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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2563  

 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

********************************** 
ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์จิรศักดิ์      ชุมวรานนท์            รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
2. ผศ.บุญไท             เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  
3. ผศ.ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล    คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. ผศ.กฤษณะ กันอ ่า   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์  (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์  (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. นางศิริพร แจ่มจ่ารัส  (แทน) ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการ 

         และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นางทิวาพร ส่งแสง     (แทน)    ผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการ      

บัณฑิตศึกษา 
10.  นางลักขณา          เตชวงษ์    ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี 
11.  นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน    ผู้อ่านวยการกองกลาง 
12.  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน    ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 
13.  นางสารภี  พูลศิริ    ผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา  

 14. ว่าที ร้อยเอกอนุชา   ดีเปรม     รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้า 
                           หน่วยตรวจสอบภายใน 
 15. นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร    หัวหน้างานการเงิน 

 16. นางสันทนา แสงสว่าง    หัวหน้างานพัสดุ 
17. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่   ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน 
18. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
19. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
20. นางอรฤทัย วิริยะกานนท์   นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 
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21.  นางสาวเบญจมาภรณ์ ข่าเขียว  เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไปกองนโยบายและแผน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

        พระนครศรีอยุธยา      ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดราชการ 

 3. อาจารย์สุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด  ผู้อ่านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ 
   การศึกษานานาชาติ  ติดราชการ 

 4. อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ          ประธานคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ติดราชการ 

5. นางสาวพัชรี รุ่งจ่ารัส หัวหน้างานบัญชี  ติดราชการ 
  
  7. นายทรงกิต การีซอ รักษาการแทนหัวหน้างานอาคารสถานที    
                       และภูมิสถาปัตย์             ติดราชการ 

8. นางสาวเสาวนีย์ ยุวเรืองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี    ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ภัทราพร จันตะนี  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นางสาวนุชจรี  สัญญะสาร นักวิชาการศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. นางสาวชันษา กิ งศักดิ์  นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 
4. นางสาววิภา การภักดี  เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป งานประกันคุณภาพ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.45 น. 
 ประธานพิจารณาจ่านวนคณะกรรมการที มาประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุ ม 
และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1.1 เรื่อง อธิการบดีติดราชการ ไม่สามารถมาเป็นประธานในการประชุมได้ 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า 
อธิการบดีติดราชการ จึงไม่สามารถมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณฯ ครั้งที  1/2564 ได้ จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานด่าเนินการ
ประชุมแทน  
         มติที่ประชุม 
   ที ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.1.2  เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดตัด
ตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
โดยกองนโยบายและแผนได้ด่าเนินการจัดท่าค่าสั งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเร่งรัดตัดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนออธิการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว ซึ งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ มีอ่านาจหน้าที  ในการควบคุม/ก่ากับติดตาม
การด่าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที รัฐบาลก่าหนด 
 
         มติที่ประชุม 
   ที ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2563 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอที ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที  11/2563  
เมื อวันศุกร์ที  18 กันยายน พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม 
ที ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที  11/2563 โดยไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  11/2563 
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2563 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น่าเสนอ การด่าเนินงานตามมติที ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที  11/2563 เมื อวันศุกร์ที   
18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ งหน่วยงานที เกี ยวข้องได้ด่าเนินการตามมติที ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม   
 ที ประชุมรับทราบข้อมูลการด่าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที  11/2563 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม) 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น่าเสนอว่า ตามที มหาวิทยาลัยมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท่ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบ ประมาณเงิน
รายได้ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีจัดสรร ผลการเบิกจ่าย
คงเหลือท้ังส้ิน

(3)

ร้อยละ

เบิกจ่าย

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

 สูง(+) ต่่า

(-) กว่า

เป้าหมาย

 รายรับจริง

(4)

 เงินคงเหลือ

ส่งคงคลัง

(5)=(4)-(2)
งบแผ่นดิน 377,694,300.00  331,144,891.36  46,549,408.64   87.68 100 (12.32) -                   -                  

งบเงินรายได้ 119,800,000.00  94,665,717.04    25,134,282.96   79.02 85 (5.98) 106,419,806.23  27,301,757.07   

งบ บ.กศ. 81,488,000.00     69,204,514.68     12,283,485.32    84.93 85 (0.07) 90,774,362.35    21,569,847.67    

งบ กศ.บป. 8,392,000.00      6,132,687.93       2,259,312.07      73.08 85 (11.92) 8,461,165.78      2,328,477.85     

งบ บัณฑิตศึกษา 5,720,000.00      3,780,846.55       1,939,153.45      66.10 85 (18.90) 7,184,278.10      3,403,431.55     

งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 24,200,000.00     15,547,667.88     8,652,332.12      64.25 85 (20.75) -                   -                  

รวมท้ังหมด 497,494,300.00  425,810,608.40  71,683,691.60   85.59 106,419,806.23  27,301,757.07   
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม   
  ที ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 54,354,880.36             9,887,104.36              44,467,776.00            18.19         100             (81.81)         

รายจ่ายประจ า 323,339,419.64            321,257,787.00          2,081,632.64             99.36         100             (0.64)           

รายจ่ายภาพรวม 377,694,300.00            331,144,891.36          46,549,408.64            87.68         100             (12.32)         

งบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 13,358,725.29             8,378,045.89              3,715,698.11             69.28         87              (17.72)         

รายจ่ายประจ า 106,441,274.71            86,287,671.15            21,418,584.85            80.11         90              (9.89)           

รายจ่ายภาพรวม 119,800,000.00            94,665,717.04            25,134,282.96            79.02         85              (5.98)           

งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอหารือการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- พ.ศ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที  กค 0402.5/4904 วันที  30 กันยายน 2563 เรื อง ขอหารือการเบิกจ่าย

หรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ 2562 แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 จ่านวน 6,716,036.50 บาท ปี พ.ศ. 2561 จ่านวน 31,389,000 
บาท และปี พ.ศ. 2562 จ่านวน 72,462,500 บาท รวมเป็นเงิน 110,567,536.50 บาท ที ไม่สามารถเบิกจ่าย
หรือใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที  30 กันยายน 2563 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 
ก่าหนดให้ขยายเวลาการขอเบิกเงินจากคลังให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป  
ในกรณีที มีความจ่าเป็นขอท่าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื อขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  
และมาตรา 55 ก่าหนดให้กรณีที มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ก่อนพระราชบัญญัติวิธี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ ให้ด่าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที  30 กันยายน  2563  
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 – 2562 รวมเป็นเงิน 
110,567,536.50 บาท ได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว งบประมาณนั้นต้องถูกพับไปโดยผลขอกฎหมาย 
กรมบัญชีกลางจึงไม่อาจพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยามีความจ่าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื อการดังกล่าวให้ขอรับจัดสรรงบประมาณจาก 
ส่านักงบประมาณต่อไป 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
   ที ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานสรุปงบประมาณกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2563 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนได้ด่าเนินการจัดท่ารายงานสรุปงบประมาณกันเงินเหลื อมปี ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
   ที ประชุมรับทราบ 
 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบอุดหนุน

งบประมาณกันเงินเหล่ือมปี 2563 ท้ังส้ิน    51,611,919.29       2,557,033.00                    -       3,488,000.00    45,542,586.29          24,300.00

งบประมาณแผ่นดิน 44,467,776.00   -                    -                  -                  44,467,776.00   -                  

กองกลาง 44,467,776.00    -                    -                  -                  44,467,776.00   -                  

งบ บกศ. 3,496,143.29     1,849,033.00      -                  548,000.00       1,074,810.29    24,300.00         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 366,000.00        -                    -                  -                  366,000.00       -                  

กองกลาง 2,800,742.29     1,543,932.00       -                  548,000.00       708,810.29       -                  

กองบริการการศึกษา 68,701.00          44,401.00           -                  -                  -                  24,300.00         

กองพัฒนานกัศึกษา 250,000.00        250,000.00         -                  -                  -                  -                  

สถาบันอยุธยาศึกษา 10,700.00          10,700.00           -                  -                  -                  -                  

งบ บกศ. (เพ่ิมเติม) 3,648,000.00     708,000.00         -                  2,940,000.00    -                  -                  

กองกลาง 3,370,000.00     430,000.00         -                  2,940,000.00     -                  -                  

สถาบันอยุธยาศึกษา 278,000.00        278,000.00         -                  -                  -                  -                  

งบประมาณกันเงินเหล่ือมปี 2562 ท้ังส้ิน 1,577,821.49     452,749.00         1,016,017.84    -                  109,054.65       -                  

งบ บกศ. 290,712.65        181,658.00         -                  -                  109,054.65       -                  

กองกลาง 109,054.65        -                    -                  -                  109,054.65       -                  

กองพัฒนานกัศึกษา 181,658.00        181,658.00         -                  -                  -                  -                  

งบ กศ.บป. 1,103,358.84     87,341.00           1,016,017.84    -                  -                  -                  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,341.00          87,341.00           -                  -                  -                  -                  

กองกลาง 1,016,017.84     -                    1,016,017.84     -                  -                  -                  

งบบัณฑิต 183,750.00        183,750.00         -                  -                  -                  -                  

ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 183,750.00        183,750.00         -                  -                  -                  -                  

ประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน รวมเงินท่ีขอกัน
หมวดรายจ่าย
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที  คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่านักงบประมาณ ซึ งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจ่านวนทั้งสิ้น 559,530,200 บาท จ่าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 427,291,200 บาท และงบเงินรายได้ 
132,239,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อเสนอ/ญัตติ 
    จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
    ที ประชุมรับทราบ 

งบบุคลากร งบด่าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

งบประมาณแผ่นดิน 73,941,900.00      9,480,400.00      97,541,100.00     246,327,800.00     -                427,291,200.00   

งบ บกศ. 26,616,120.00      50,664,151.00     2,636,319.00      450,000.00           5,836,410.00  86,203,000.00     

งบ กศ.บป. -                     6,306,930.00      529,070.00         -                      -                6,836,000.00       

งบบัณฑิตศึกษา 702,000.00          9,778,000.00      -                    -                      10,480,000.00     

งบ บกศ. (เพ่ิมเติม) -                     21,600,000.00     1,620,000.00      5,500,000.00        -                28,720,000.00     

รวมท้ังส้ิน 101,260,020.00  97,829,481.00   102,326,489.00 252,277,800.00   5,836,410.00 559,530,200.00   

ประเภทงบประมาณ
ประเภทงบรายจ่าย

 รวมงบประมาณ
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  
 สรุปสาระส าคัญโดยย่อ  

ตามที่กองนโยบายและแผนได้ด่าเนินการจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
และการประเมินผลโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื อติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามมาตรการ  
และแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที มหาวิทยาลัยก่าหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพันธกิจที หน่วยงานรับผิดชอบต่อไป นั้น 

บัดนี้กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท่า (ร่าง) รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
และการประเมินผลโครงการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
   ที ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบแผ่นดิน (กันเงินเหลื่อมปี)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที ส่านักงบประมาณได้ก่าหนด
แนวทางการด่าเนินงานตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในส่วนที มหาวิทยาลัยเกี ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบแผ่นดิน (กันเงินเหลื อมปี) ที หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ 
เพิ มประสิทธิภาพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะ 
 

 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานเร่งรัดติดตามกระบวนการด าเนินงาน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
 
 
 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

กองกลาง 3         44,467,776.00    3          44,467,776.00    

รวมท้ังส้ิน 3         44,467,776.00   -     -                 3          44,467,776.00   

หน่วยงาน 
งบประมาณกันเหล่ือมปี เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบเงินรายได้ (กันเงินเหลื่อมปี) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนและ
กระบวนการที มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบเงินรายได้ (กันเงินเหลื อมปี) ที หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกระบวนการ
และมาตรการเพิ มประสิทธิภาพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะ 
 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานเร่งรัดติดตามกระบวนการด าเนินงาน และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

งบ บกศ. (กันเหล่ือมปี) 4         1,256,810.29     -     -                 4          1,256,810.29     

กองกลาง 2         548,000.00        2          548,000.00        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1         366,000.00        1          366,000.00        

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         342,810.29        1          342,810.29        

งบ บกศ. เพ่ิมเติม (กันเหล่ือมปี) 3         2,940,000.00     -     -                 3          2,940,000.00     

กองกลาง 2         1,850,000.00     2          1,850,000.00     

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         1,090,000.00     1          1,090,000.00     

รวมท้ังส้ิน 7         4,196,810.29     -     -                 7          4,196,810.29     

หน่วยงาน 
งบประมาณกันเหล่ือมปี เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน



12 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบแผ่นดิน)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที ส่านักงบประมาณได้ก่าหนด
แนวทางการด่าเนินงานตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที มหาวิทยาลัยเกี ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพฯ  

 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานก ากับติดตามและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามประบวนการที่ก าหนด 

 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6         2,137,300.00    6          2,137,300.00    

คณะครุศาสตร์ 3         1,719,000.00    3          1,719,000.00    

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1         499,800.00      1          499,800.00      

กองกลาง 8         74,736,400.00  8          74,736,400.00  

กองบริการการศึกษา 1         850,000.00      1          850,000.00      

กองพัฒนานกัศึกษา 1         2,000,000.00    1          2,000,000.00    

สถาบันอยุธยาศึกษา 1         250,000.00      1          250,000.00      

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8         15,069,600.00  8          15,069,600.00  

ส านักงานคระกรรมการบัณฑิตศึกษา 2         279,000.00      2          279,000.00      

รวมท้ังส้ิน 31       97,541,100.00 -      -               31        97,541,100.00 

งบแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
หน่วยงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบเงินรายได้)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที ส่านักงบประมาณได้ก่าหนด
แนวทางการด่าเนินงานตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที มหาวิทยาลัยเกี ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที ดินและสิ งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพฯ  
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานก ากับติดตาม และเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามประบวนการที่ก าหนด

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4         51,407.00          4             51,407.00              

คณะครุศาสตร์ 7         199,000.00        7             199,000.00            

โรงเรียนสาธิตมัธยม 5         274,822.00        5             274,822.00            

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12       590,170.00        12           590,170.00            

คณะวิทยาการจัดการ 6         93,690.00          6             93,690.00              

กองกลาง 11       2,217,500.00     11           2,217,500.00          

กองนโยบายและแผน 9         347,119.00        9             347,119.00            

กองบริการการศึกษา 4         128,000.00        4             128,000.00            

กองพัฒนานกัศึกษา 8         777,898.00        8             777,898.00            

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5         583,500.00        5             583,500.00            

สถาบันอยุธยาศึกษา 2         58,783.00          2             58,783.00              

รวมท้ังส้ิน 73       5,321,889.00     -      -                  73         5,321,889.00     

เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
หน่วยงาน 

จัดสรร
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ระเบียบวาระท่ี  5.5  พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในระบบบัญชี 3 มิติ  (ระบบบริหารงบประมาณ 
การเงินและการบัญชี) 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 สืบเนื องจากผลการปฏิบัติงานที ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า การขอยกเลิกการขออนุมัติ  
ซื้อจ้าง – เบิกจ่าย ,การขอโอนเปลี ยนแปลงงบประมาณ ,การขออนุมัติโครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน  
ที ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี ซึ งมีบางหน่วยงานไม่ด่าเนินการ ตามกระบวนการขั้นตอนที ถูกต้อง  
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ  (ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี) 
ทางกองนโยบายและแผนจึงรวบรวมประเด็นปัญหา และก่าหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และกองนโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

1. การขอยกเลิกการขออนุมัติซื้อจ้าง - เบิกจ่าย  
1.1 การด่าเนินงานดังกล่าว ควรอยู่ในช่วงระยะเวลาท่าการ กรณีที หน่วยงานแจ้งมาหลังเวลาท่าการ 

ทางกองนโยบายและแผนอาจด่าเนินการยกเลิกให้ล่าช้าบ้างหรืออาจยกเลิกให้ในเวลาท่าการของวันถัดไป  
1.2 การขอยกเลิกการขออนุมัติซื้อจ้าง - เบิกจ่าย ขอให้ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานแจ้งมาใน Line 

Group : ARU ระบบบัญชี 3 มิติ เท่านั้น และถ่ายรูปหน้าเอกสารหรือรหัสโครงการ , เลขตัดยอด ,ยอดเงิน
งบประมาณ ที ต้องการยกเลิก เพื อกองนโยบายและแผนจะด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป 

2. การขอโอนเปลี่ยนแปลง  
  การขอเปลี ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น การเปลี ยนแปลงงบประมาณ ,ไตรมาส ,รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท่าบันทึกข้อความการขอโอนเปลี ยนแปลงทุกครั้ง เพื อเสนอขออนุมัติจาก
อธิการบดี หากได้รับการอนุมัติแล้ว ทางกองนโยบายและแผนจะน่าบันทึกข้อความดังกล่าว ไปด่าเนินการในส่วนที 
เกี ยวข้องต่อไป 

3. การขออนุมติโครงการ  
 การขออนุมัติโครงการงบประมาณที ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท่า

บันทึกข้อความการขออนุมัติโครงการทุกครั้ง เพื อเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี หากได้รับการอนุมัติแล้ว เมื อ  
กองนโยบายและแผนได้รับส่าเนาบันทึกข้อความดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที กองนโยบายที รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานจะด่าเนินการสร้างรหัสกิจกรรมใหม่และน่าเสนอผู้อ่านวยการกองนโยบายลงนาม และแจ้งหน่วยงาน
เพื อทราบให้ด่าเนินการในส่วนที เกี ยวข้องต่อไป  
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงเรียนมาเพื อโปรดพิจารณา แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในระบบบัญชี 3 มิติ  (ระบบบริหาร
งบประมาณการเงินและการบัญชี) เพื อให้การปฏิบัติงานในระบบบัญชี 3 มิติ  ระหว่างผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 มติที่ประชุม 

 คณะกรรมการฯ เห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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ระเบียบวาระที่ 6.1 ปฏิทินด าเนินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการก่าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก่าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน) 

เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที่ 16 20 11 15 12 12 23 14 11 16 13 17 
 

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ โดยงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน จะแจ้งให้
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ทราบล่วงหน้า 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม 
  มติที ประชุมรับทราบ  
 
 ปิดประชุมเวลา   14.40 น. 


