
1 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 3/2564 
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 25 ธันวาคม  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. อาจารย์วิชชุลดา  ตันประเสริฐ (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
         และสังคมศาสตร์ 
5. ผศ.ภัทราพร จันตะนี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

         และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. นางทิวาพร ส่งแสง     (แทน)    ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ      

บัณฑิตศึกษา 
10.  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
11.  นางสาวกมลทิพย์ เถี่ยนมิตรภาพ (แทน) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

  12. นางสาววราภรณ์  กองชนะ (แทน)    ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ 
         การศึกษานานาชาติ 
 13. นางสาวอรอุมา  ชูเพ็ชร   หัวหน้างานการเงิน 
 14. นางสันทนา แสงสว่าง    หัวหน้างานพัสดุ 
 15. นางอรฤทัย วิริยะกานนท์    นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 

16. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
17. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
19. นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

        พระนครศรีอยุธยา      ติดราชการ 
  2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ติดราชการ 

  3. นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน  ผู้อ านวยการกองกลาง     ติดราชการ 
  4. นางลักขณา         เตชวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ติดราชการ 

  5. อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ ประธานคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ติดราชการ 

 6. ว่าที่ร้อยเอกอนุชา ดีเปรม    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า 
        หน่วยตรวจสอบภายใน    ติดราชการ 

7. นางสาวพัชรี รุ่งจ ารัส หัวหน้างานบัญชี  ติดราชการ 
  8. นางสาวเสาวนีย ์ ยุวเรืองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี    ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางอรัญญา จงกลรัตน์ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ์ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. นางสาววิภา การภักดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานประกันคุณภาพ 
4. นางพรทิพย์ เดชรอด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.45 น. 
 ประธานพิจารณาจ านวนคณะกรรมการที่มาประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุ ม 
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
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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 3/2564 ได้ จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานด าเนินการ
ประชุมแทน  
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.1.2  เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งทุกส่วนราชการสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว 
ไดท้ี่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยถ่ายทอดผ่าน Video Conference  
 
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ      
     
ระเบียบวาระที่ 1.1.3  เรื่อง โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา
ของประเทศไทย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับการ Comment ให้ปรับแก้ไข
จ านวน 1 โครงการของคณะครุศาสตร์ โดยได้ด าเนินการปรับแก้ไขไปเบื้องต้นแล้ว  
 

         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ          
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ระเบียบวาระท่ี 1.1.4  เรื่อง โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ ระยะ 20 ปี 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
ในวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
โดยทางกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง มีความเห็นตรงกันว่าต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่  
เพ่ือทบทวนและก าหนดแนวทาง วิธีการ ตลอดจนการวัดผลส าเร็จ ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัดให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ตลอดจนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฉบับต่าง ๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี  
โดยทางกองนโยบายและแผนจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที ่ซึ่งก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
         มติที่ประชุม 
   ทีป่ระชุมรับทราบ          
 
ระเบียบวาระท่ี 1.1.5  เรื่อง กลไกลการขับเคลื่อน “Social Enterprise” 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้มีการประชุมที่ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นกลไกในการขับเคลื่อน “Social Enterprise” หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นการจัด
กิจกรรมต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอยู่แล้ว แต่อาจมองว่าที่ผ่านมายังด าเนินการไม่ได้เต็มที่  
ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการให้เกิดองค์กรที่สามารถไปสู่การจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทได้ 
และสามารถด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยควรมีตัวชี้วัดเพ่ือก ากับเรื่องดังกล่าวในตัวชี้วัดการพัฒนา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน “Social Enterprise” ให้เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ          
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  2/2564 
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น าเสนอ การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่   
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาพรวม) 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น าเสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 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
เงินคงเหลือ 

ส่งคงคลัง

งบแผ่นดิน 427,291,200.00       71,372,529.88      355,918,670.12      16.70 32 (15.30) -                      -                     

งบเงินรายได้ 132,239,000.00       12,537,834.88      119,701,165.12      9.48 15 (5.52) 18,546,551.45      9,723,811.57       

งบ บ.กศ. 86,203,000.00          7,480,035.54        78,722,964.46         8.68 15 (6.32) 15,653,606.63       8,173,571.09        

งบ กศ.บป. 6,836,000.00           529,416.64           6,306,583.36          7.74 15 (7.26) 1,700,225.62        1,170,808.98        

งบ บัณฑิตศึกษา 10,480,000.00          813,287.70           9,666,712.30          7.76 15 (7.24) 1,192,719.20        379,431.50          

งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 28,720,000.00          3,715,095.00        25,004,905.00         12.94 15 (2.06) -                      -                     

รวมท้ังหมด 559,530,200.00       83,910,364.76      475,619,835.24      15.00 18,546,551.45      9,723,811.57       
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 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            71,372,529.88            258,377,570.12          21.64         36              (14.36)         

รายจ่ายภาพรวม 427,291,200.00            71,372,529.88            355,918,670.12          16.70         32              (15.30)         

งบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 5,235,389.00               386,498.00                4,848,891.00             7.38          15              (7.62)           

รายจ่ายประจ า 127,003,611.00            12,151,336.88            114,852,274.12          9.57          15              (5.43)           

รายจ่ายภาพรวม 132,239,000.00            12,537,834.88            119,701,165.12          9.48          15              (5.52)           

งบประมาณเงินรายได้ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน (ไตรมาส 1) 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผน ได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภาพรวม) จ าแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน  
โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปหน่วยงานมีผลการการใช้จ่ายงบประมาณโดยเรียงล าดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย แบ่งตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงาน ศึกษาพิเศษ มัธยม ปฐมวัย ควจ ประถม คคศ กก คมส ควท สวพ สวท สอศ กพน สคบ กนผ กบศ

ตัดยอด 77.35       63.79 63.68  60.16 58.26  50.29 46.78 45.48 42.73 26.54 3.71 3.42 1.10 -  -  -  

เบิกจ่ายจริง 12.94       33.64 -     6.23   29.56  1.69   45.74 5.71   7.92   -    0.16 -  0.24 -  -  -  

งบแผ่นดิน 
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งบประมาณเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
  ที่ประชุมรับทราบ 

หน่วยงาน คคศ ตสน. สวพ ควจ กพน สาธิต สอศ UBI ควท ปฐมวัย มัธยม สคบ สวท คมส กนผ กบศ กก

ตัดยอด 108.63 95.89        87.82 79.38  72.64 63.16  59.47 59.09 56.96 56.93 49.42 45.13 32.40 30.87 25.15 21.30 19.40 

เบิกจ่ายจริง 57.57 94.31        80.70 22.19  22.15 59.54  15.19 7.39   34.65 42.87 36.97 39.39 25.38 5.60   6.81   11.59 15.90 

งบเงินรายได้ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
   ตามหนังสือบันทึกข้อความที่ อย 0003/ว 20343 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานเบิกจ่ายถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน 
1.1 กรณีงานก่อสร้างให้เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ถ้าเป็นไปได้ให้ก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ภายในเดือนสิงหาคม 2564 หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนกันยายน 2564 เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 

1.2 กรณีจัดหาพัสดุอ่ืนที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

2. หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เร่ง
ด า เนินการและเบิกจ่ ายภายในเดือนธันวาคม 2563 ให้มากที่ สุ ด  หรือไม่น้อยกว่ าร้อยละ 50  
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว 

3. กรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายเงิน ให้เร่งแจ้งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ส านักงานคลังจังหวัด) เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วต่อไป 

4. ช่วงระหว่างรอการประชุมติดตามเร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 รายไตรมาส ให้คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานสถานะผลการใช้จ่ายงบประมาณและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นรายสัปดาห์ใน Line ผู้บริหารของจังหวัด และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด เป็นประจ าทุกเดือน 

5. กรณีมีความจ าเป็น ให้ส านักงานคลังจังหวัดลงตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาขัดข้อง
ต่างๆ รวมถึงอาจเชิญหน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนโดยเฉพาะที่มีวงเงินสูง เพ่ือร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
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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  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ฯ จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  
ขอให้พิจารณารายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่  21 ธันวาคม 2563 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปี งบประมาณ  

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

 

 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบงานพัสดุเร่งรัดติดตามกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 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



11 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบเงินรายได้ (กันเงินเหลื่อมปี)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผน 
และกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่  21 ธันวาคม 2563 
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบเงินรายได้ (กันเงินเหลื่อมปี) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกระบวนการ
และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564  
 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบงานพัสดุเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามกระบวนการด าเนินงาน และเบิกจ่าย 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

งบ บกศ. (กันเหล่ือมปี) 4         1,256,810.29     3        450,805.29      3          806,005.00        

กองกลาง 4         548,000.00        2        107,995.00       2          440,005.00        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1         366,000.00        1          366,000.00        

งบ บกศ. เพ่ิมเติม (กันเหล่ือมปี) 3         2,940,000.00     -     163,500.00      3          2,776,500.00     

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

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1         1,090,000.00     163,500.00       1          926,500.00        

รวมท้ังส้ิน 7         4,196,810.29     3        614,305.29      6          3,582,505.00     

หน่วยงาน 
งบประมาณกันเหล่ือมปี เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบแผ่นดิน)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบงานพัสดุเร่งก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

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 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน  ขอให้พิจารณา
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 
 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบทุกหน่วยงานก ากับติดตาม และเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ 
ที่ก าหนด

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4         51,407.00          4          51,407.00          

คณะครุศาสตร์ 7         199,000.00        5 121,000.00        2          78,000.00          

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        2 44,600.00         7          302,519.00        

กองบริการการศึกษา 4         128,000.00        4          128,000.00        

กองพัฒนานกัศึกษา 8         777,898.00        5 190,898.00        3          587,000.00        

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5         583,500.00        5          583,500.00        

สถาบันอยุธยาศึกษา 2         58,783.00          1 30,000.00         1          28,783.00          

รวมท้ังส้ิน 73       5,321,889.00     13       386,498.00       60         4,935,391.00     

เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
หน่วยงาน 

จัดสรร
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ระเบียบวาระที่  5.5  พิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานโครงการที่ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 – 2563  
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือด าเนินงานโครงการตามพั นธกิจต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปโครงการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 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 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 183,750.00 
งบประมาณกันเงินเหลื่อมปี 2562 ทั้งสิ้น 181,658.00 
งบ บกศ. 181,658.00 
กองพัฒนานักศึกษา 181,658.00 

 

  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาโครงการงบประมาณขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 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 ได้มีการก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 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. 


