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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2/2564 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  

 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. อาจารย์จิรศักดิ์      ชุมวรานนท์            รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสริฐ (แทน) คณบดีคณะมหนุษยศาสตร์ 
         และสังคมศาสตร์ 
4. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
5. ผศ.กฤษณะ กันอ่่า   (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์  (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์  (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  (แทน) ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการ 

         และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นางทิวาพร ส่งแสง     (แทน)    ผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการ      

บัณฑิตศึกษา 
10.  นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน    ผู้อ่านวยการกองกลาง 
11.  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน    ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 

  12. นายสราวุธ  ค่าสัตย์  (แทน)  ประธานคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ    
วิสาหกิจ 

12. นางสาววราภรณ์  กองชนะ (แทน)  ผู้อ่านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ 
         การศึกษานานาชาติ 
 13. นางสาวอรอุมา  ชูเพ็ชร   หัวหน้างานการเงิน 
 17. วราภรณ์ นุชภู ่  (แทน) หัวหน้างานพัสดุ 
 18. นางสาวศรีวิชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม    นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 

19. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่   ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน 
20. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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21. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
22. นางสาวเบญจมาภรณ์ ข่าเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
        พระนครศรีอยุธยา      ติดราชการ 

  2. ผศ.บุญไท            เจริญผล         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ   ติดราชการ 

3. นางลักขณา          เตชวงษ์  ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  ติดราชการ 
4. นางสารภี  พูลศิริ  ผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 

 5. ว่าที่ร้อยเอกอนุชา ดีเปรม    รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้า 
        หน่วยตรวจสอบภายใน    ติดราชการ 

6. นางสาวพัชรี รุ่งจ่ารัส หัวหน้างานบัญชี  ติดราชการ 
  7. นางสาวเสาวนีย ์ ยุวเรืองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี    ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนุชจรี  สัญญะสาร นักวิชาการศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์  นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 
3. นางพรทิพย์ เดชรอด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.45 น. 
 ประธานพิจารณาจ่านวนคณะกรรมการที่มาประชุม 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 ครั้งที่ 2/2564 ได้ จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานด่าเนินการ
ประชุมแทน  
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.1.2  เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
ในการด่าเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ มีอ่านาจหน้าที่ ในการควบคุม/ก่ากับติดตามการด่าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่รัฐบาลก่าหนด 
 
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ          
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  1/2564 
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น่าเสนอ การด่าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่   
30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด่าเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด่าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาพรวม) 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น่าเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท่ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
ร้อยละ

เบิกจ่าย

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1

 สูง(+) ต่่า

(-) กว่า

เป้าหมาย

 รายรับจริง

(4)

 เงินคงเหลือ

ส่งคงคลัง

งบแผ่นดิน 427,291,200.00       21,086,447.00    406,204,753.00      4.93 32 (27.07) -                   -                  

งบเงินรายได้ 132,239,000.00       2,335,460.00      129,903,540.00      1.77 15 (13.23) 3,937,995.00     1,602,535.00    

งบ บ.กศ. 86,203,000.00          2,274,180.00       83,928,820.00         2.64 15 (12.36) 1,786,245.00      (487,935.00)       

งบ กศ.บป. 6,836,000.00           30,680.00           6,805,320.00          0.45 15 (14.55) 1,151,600.00      1,120,920.00     

งบ บัณฑิตศึกษา 10,480,000.00          30,600.00           10,449,400.00         0.29 15 (14.71) 1,000,150.00      969,550.00        

งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 28,720,000.00          -                    28,720,000.00         0.00 15 (15.00) -                   -                  

รวมท้ังหมด 559,530,200.00       23,421,907.00    536,108,293.00      4.19 3,937,995.00     1,602,535.00    
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 97,541,100.00             -                           97,541,100.00            -            20              (20.00)         

รายจ่ายประจ า 329,750,100.00            21,086,447.00            308,663,653.00          6.39          36              (29.61)         

รายจ่ายภาพรวม 427,291,200.00            21,086,447.00            406,204,753.00          4.93          32              (27.07)         

งบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 5,235,389.00               -                           5,235,389.00             -            15              (15.00)         

รายจ่ายประจ า 127,003,611.00            2,335,460.00              124,668,151.00          1.84          15              (13.16)         

รายจ่ายภาพรวม 132,239,000.00            2,335,460.00              129,903,540.00          1.77          15              (13.23)         

งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย
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ระเบียบวาระที่ 4.2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือด่าเนินการให้เป็นไปตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น จ่าแนกตามหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานก่ากับติดตามการด่าเนินงานและเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก่าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 41,165,300 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 375,620 
คณะครุศำสตร์ 7,954,240 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 4,092,300 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 3,153,000 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 8,369,900 
กองกลำง 1,700,000 
กองนโยบำยและแผน (ศูนย์ภำษำฯ) 3,000,000 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 8,097,000 
สถำบันอยุธยำศึกษำ 227,800 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 4,195,440 

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  5.1 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 งบแผ่นดิน (กันเงินเหลื่อมปี)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่ มหาวิทยาลั ย ได้ รั บการจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายลงทุน  ประจ่ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่านักงบประมาณได้
ก่าหนดแนวทางการด่าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ฯ จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  
ขอให้พิจารณารายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่  18 พฤศจิกายน 2563 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 งบแผ่นดิน (กันเงินเหลื่อมปี) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะ 
 

 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามกระบวนการด าเนินงาน และเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 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)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผน 
และกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 

ข้อมูล ณ วันที่  18 พฤศจิกายน 2563 
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบเงินรายได้ (กันเงินเหลื่อมปี) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกระบวนการ
และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะ 
 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามกระบวนการด าเนินงาน และเบิกจ่าย 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 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 4         548,000.00        4          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
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบแผ่นดิน)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่านักงบประมาณได้ก่าหนด
แนวทางการด่าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะ 
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามและเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามประบวนการ 
ที่ก 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 



14 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบเงินรายได้)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่านักงบประมาณได้ก่าหนด
แนวทางการด่าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค่าแนะน่าและข้อเสนอแนะ 
 
 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตาม และเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามประบวนการ 
ที่ก 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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ระเบียบวาระที่  5.5  พิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานโครงการที่ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 – 2563  
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือด่าเนินงานโครงการตามพั นธกิจต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่ไม่สามารถด่าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก่าหนดได้ จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปโครงการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2562  
เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน งบประมาณ 

งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี 25623 ทั้งสิ้น 1,823,602.29 
งบ บกศ. 844,511.29 
กองกลาง 525,810.29 
กองบริการการศึกษา 68,701.00 
กองพัฒนานักศึกษา 250,000.00 
งบ บกศ. (เพิ่มเติม) 708,000.00 
กองกลาง 430,000.00 
สถาบันอยุธยาศึกษา 278,000.00 
งบ กศ.บป. 87,341.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,341.00 
งบบัณฑิต 183,750.00 
ส่านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 183,750.00 
งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี 2562 ทั้งสิ้น 181,658.00 
งบ บกศ. 181,658.00 
กองพัฒนานักศึกษา 181,658.00 

 

  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาโครงการงบประมาณขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2563 และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 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 30 27 18 15 12 12 23 14 11 16 13 17 
 

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน จะแจ้งให้
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ทราบล่วงหน้า 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม 
  มติที่ประชุมรับทราบ  
 
 ปิดประชุมเวลา   14.40 น. 


