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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2564 

 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

1. อาจารย์จิรศักดิ์      ชุมวรานนท์            รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
2. นางสาววิภา การภักดี (แทน)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ 
3. ผศ.ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล    คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. นางอรัญญา จงกลรัตน์   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
         และสังคมศาสตร์ 
5. ผศ.ภัทราพร จันตะนี   (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม   (แทน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. อาจารย์กันยารัตน์ คงพร  (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
9. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

         และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. นางทิวาพร ส่งแสง     (แทน)    ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ      

บัณฑิตศึกษา 
11.  นางสาวสุกฤตา รักษาดี    (แทน)    ผู้อ านวนการส านักงานอธิการบดี 
12.  นางสาวพรสวรรค์   คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง   
13.  นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
14.  นางสารภี  พูลศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

  15. นางสาวสุรีย์  มาลาศรี (แทน)    ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ 
         การศึกษานานาชาติ 
 16. นายสราวุธ  ค าสัตย์  (แทน)   ประธานคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะ 

       วิสาหกิจชุมชน 

 17. ว่าที่ร้อยเอกอนุชา  ดีเปรม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า 
        หน่วยตรวจสอบภายใน  
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 18. นางสันทนา แสงสว่าง    หัวหน้างานพัสดุ 
 19. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

20. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
22. นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

        พระนครศรีอยุธยา      ติดราชการ 
  2. นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร หัวหน้างานการเงิน     ติดราชการ 

3. นางสาวพัชรี รุ่งจ ารัส หัวหน้างานบัญชี  ติดราชการ 

4. นางสาวเสาวนีย ์ ยุวเรืองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี    ติดราชการ 
5. นางอรฤทัย วิริยะกานนท์ นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพรทิพย์ เดชรอด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นางสาววราภรณ์ กองชนะ  นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ 
3. นางสาวนุชจรี  สัญญะสาร นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4. นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์  นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 

 
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 4/2564 ได้ จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานด าเนินการ
ประชุมแทน  
 

         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.1.2  เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการและแนววทาง
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
ปัจจุบันเกิดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลต่อการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย จึงมีการปรับแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา  
เรื่อง มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ 9  
ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามแผนที่วางไว้ หากมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนได้ สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายได้ดังนี้ 9.1 ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 9.2 การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่กระทบกับเป้าหมายเดิมของโครงการ 9.3 การโอนเปลี่ยนแปลง
สามารถด าเนินการได้ก่อนสิ้นไตรมาส 15 วัน ของไตรมาส 1,2,3 (ยกเว้นไตรมาส 4 ที่ไม่สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงได้ ) เ พ่ือให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามภารกิจและมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงบประมาณ 
 

         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ     
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ระเบียบวาระท่ี 1.1.3  เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับการ Comment ให้
ปรับแก้ไขจ านวน 1 โครงการของคณะครุศาสตร์ โดยได้ด าเนินการปรับแก้ไขไปเบื้องต้นแล้ว  
 

         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ          
ระเบียบวาระท่ี 1.1.4  เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 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 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ตลอดจนสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฉบับต่าง ๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี  
โดยทางกองนโยบายและแผนจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที ่ซึ่งก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ          
 
ระเบียบวาระท่ี 1.1.5  การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ  
 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประธาน  ได้แจ้งว่า  
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ได้มีการประชุมที่ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นกลไกในการขับเคลื่อน “Social Enterprise” หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นการจัด  
 
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ          
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 โดยไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  3/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น าเสนอ การด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 ครั้ งที่  3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่   
25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 
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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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
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       71,531,104.65      355,760,095.35      16.74 32 (15.26) -                      -                      

งบเงินรายได้ 132,239,000.00       15,654,812.31      116,584,187.69      11.84 15 (3.16) 29,186,696.95      17,247,479.64      

งบ บ.กศ. 86,203,000.00          10,502,532.97       75,700,467.03         12.18 15 (2.82) 25,976,402.13       15,473,869.16       

งบ กศ.บป. 6,836,000.00           580,096.64           6,255,903.36          8.49 15 (6.51) 1,971,875.62        1,391,778.98         

งบ บัณฑิตศึกษา 10,480,000.00          856,587.70           9,623,412.30          8.17 15 (6.83) 1,238,419.20        381,831.50           

งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 28,720,000.00          3,715,595.00        25,004,405.00         12.94 15 (2.06) -                      -                      

รวมท้ังหมด 559,530,200.00       87,185,916.96      472,344,283.04      15.58 29,186,696.95      17,247,479.64      
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แผนภูมิแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

เป้าหมายร้อยละ 32 

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

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

รายจ่ายประจ า 329,750,100.00            71,531,104.65            258,218,995.35          21.69         36              (14.31)         

รายจ่ายภาพรวม 427,291,200.00            71,531,104.65            355,760,095.35          16.74         32              (15.26)         

งบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 1

สูง(+) ต่่า(-)

กว่าเป้าหมาย

ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 5,363,289.00               419,798.00                4,943,491.00             7.83          15              (7.17)           

รายจ่ายประจ า 126,875,711.00            15,235,014.31            111,640,696.69          12.01         15              (2.99)           

รายจ่ายภาพรวม 132,239,000.00            15,654,812.31            116,584,187.69          11.84         15              (3.16)           

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  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบแผ่นดิน 

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

ตัดยอด 55.68     100.00     88.81 85.55 75.17  65.36 65.06 64.30 60.91  60.89 59.33 8.58 5.97 2.87 2.83 -  -  

เบิกจ่าย 16.74     12.94       28.15 18.80 -     62.85 22.18 49.66 32.43  -    12.92 3.29 1.19 1.00 -  -  -  
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งบประมาณเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

งบเงินรายได้ 

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

ตัดยอด 40.92       100 100   97.63 95.89   94.84  91.62 90.02  78.86 77.77 68.82 63.72 63.71 53.30 43.07 37.18 34.45 24.54 

เบิกจ่ายจริง 11.84 77.62 7.39  41.20 95.89   33.02  81.42 87.70  78.86 34.65 58.27 20.75 45.72 7.40   28.51 15.28 12.47 20.63 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1  
 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส1จ าแนกตามหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานก ากับติดตามการด าเนินงานและเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม   
   ที่ประชุมรับทราบ

รายไตรมาส ภาพรวม

กองกลาง 1,700,000.00      305,430.00       101,853.20          33.35      5.99       

คณะครุศาสตร์ 6,754,240.00      819,040.00       663,672.00          81.03      9.83       

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,092,300.00      658,000.00       525,520.00          79.87      12.84      

คณะวิทยาการจัดการ 3,153,000.00      513,740.00       514,988.00          100.24    16.33      มีการใช้จ่ายงบประมาณเกินแผนที่ก าหนด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,369,900.00      1,781,300.00     2,455,995.84       137.88    29.34      มีการใช้จ่ายงบประมาณเกินแผนที่ก าหนด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1,200,000.00      127,500.00       176,248.04          138.23    14.69      มีการใช้จ่ายงบประมาณเกินแผนที่ก าหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา 4,195,440.00      910,550.00       684,710.00          75.20      16.32      

สถาบันอยุธยาศึกษา 227,800.00        23,450.00         23,450.00            100.00    10.29      

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,097,000.00      2,120,889.50     1,026,914.87       48.42      12.68      

รวมท้ังส้ิน 41,165,300.00    7,259,899.50     6,173,351.95       85.03      15.00      

งบประมาณตาม

แผนไตรมาส 1

งบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร
ช่ือหน่วยงาน

ผล

การเบิกจ่าย

ร้อยละการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
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เรื่องการรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้ง 
ผลการด าเนินงานว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
 
ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

นางสาววราภรณ์  กองชนะ นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ ได้แจ้ง
ผลการด าเนินงานว่า ศูนย์ภาษามีบางโครงการที่ด าเนินการแล้ว ส่วนโครงการ/กิจกรรมที่เหลืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน  
 ว่าที่ร้อยเอกอนุชา ดีเปรม  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้แจ้งว่า ระบบ 

การด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e–Government Procurement : e-GP)  

ถือเป็นระบบส าคัญที่มหาวิทยาลัยพึงกระท า เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ ควรถือ

ปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง 
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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 บการจั ดสรรงบประมาณรายจ่ 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 ขอให้
พิจารณารายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  

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

 

 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบงานพัสดุเร่งรัดติดตามกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .2563 เ พ่ือ เร่ ง รั ดการ เบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายลงทุน ให้ เป็น ไปตามแผน 
และกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2564 

  

 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. 2564 
 
 
 

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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ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบแผ่นดิน)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน ขอให้พิจารณารายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

ที่ก 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 านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2         279,000.00      2          279,000.00      

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

งบแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
หน่วยงาน 



13 
 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ส่วนที่มหาวิทยาลัย เกี่ ยวข้อง * หากด า เนินการไ ม่ เป็นไปตามมาตรการ เพิ่ มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน ขอให้พิจารณารายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเร่งรัดฯ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
 
 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก ากับติดตามกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  

ที่ก าหนด และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12       590,170.00        12         590,170.00        

กองกลาง 13       2,258,900.00     1 15,800.00         12         2,243,100.00      

กองนโยบายและแผน 9         347,119.00        2 44,600.00         7          302,519.00        

คณะวิทยาการจัดการ 6         93,690.00          6          93,690.00          

โรงเรียนสาธิตมัธยม 5         274,822.00        5          274,822.00        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4         51,407.00          4          51,407.00          

กองบริการการศึกษา 4         128,000.00        4          128,000.00        

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5         583,500.00        1 17,500.00         4          566,000.00        

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

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

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

รวมท้ังส้ิน 75       5,363,289.00     15       419,798.00       60         4,943,491.00     

จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
หน่วยงาน 
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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 จึงขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปโครงการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2562  
เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาโครงการงบประมาณขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 

2563 และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด และเร่งเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

งบประมาณกันเงินเหล่ือมปี 2563 ท้ังส้ิน         922,591.00

งบ บกศ. 250,000.00        

กองพัฒนานักศึกษา 250,000.00        

งบ บกศ. (เพ่ิมเติม) 430,000.00        

กองกลาง 430,000.00        

งบ กศ.บป. 87,341.00         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,341.00         

งบบัณฑิต 155,250.00        

ส่านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 155,250.00        

งบประมาณกันเงินเหล่ือมปี 2562 ท้ังส้ิน 181,658.00        

งบ บกศ. 181,658.00        

กองพัฒนานักศึกษา 181,658.00        

ประเภทโครงการ/หน่วยงาน รวมเงินท่ีขอกัน
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ระเบียบวาระท่ี 6.1 ปฏิทินด าเนินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รายละเอียด
ตามตารางต่อไปนี้ 
 

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. 


