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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 6/2564 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 เวลา 13.30 – 16.30 น.                                                                                                 
ณ ห้อง 1 อาคารป่าตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

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

1. อาจารย์จิรศักดิ์      ชุมวรานนท์            รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
2. นางสาววิภา การภักดี (แทน)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ 
3. นางสาวกัตติกามาส กิ่งแก้ว   (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. นางอรัญญา จงกลรัตน์   (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
         และสังคมศาสตร์ 
5. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. ผศ.กฤษณะ กันอ่่า    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์  (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. ดร.เกษรา ศรีวิเชียร  (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
9. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  (แทน) ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการ 

         และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. นางทิวาพร ส่งแสง     (แทน)    ผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการ      

บัณฑิตศึกษา 
11.  นางปิยะนุช สุขเพ็ชร    (แทน)    ผู้อ่านวนการส่านักงานอธิการบดี 
12.  นางสาวพรสวรรค์   คล้ายกัน    ผู้อ่านวยการกองกลาง   
13.  นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์  (แทน) ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา 
14.  นางสาวกมลทิพย์  เถี่ยนมิตรภาพ  (แทน) ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน 

  15. นางอริสสา  บัวเจริญ (แทน)    ผู้อ่านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ 
         การศึกษานานาชาติ 
 16. นางปวีณา สุดลาภา     (แทน) รักษาการในต่าแหน่งหัวหน้า 

        หน่วยตรวจสอบภายใน  

 17. นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร     หัวหน้างานการเงิน 

 18. นางสันทนา แสงสว่าง    หัวหน้างานพัสดุ 
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 19. นางอรฤทัย วิริยะกานนท์   นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ 
 20. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่    ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน 

21. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
23. นางสาวเบญจมาภรณ์ ข่าเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์        ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

        พระนครศรีอยุธยา      ติดราชการ 
 2. อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ          ประธานคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ติดราชการ 

  3. นางสาวพัชรี รุ่งจ่ารัส หัวหน้างานบัญชี     ติดราชการ 
4. นางสาวเสาวนีย ์ ยุวเรืองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพรทิพย์ เดชรอด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นางสาวนุชจรี  สัญญะสาร นักวิชาการศึกษา ส่านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 
เริ่มประชุม  เวลา 13.45 น. 
 ประธานพิจารณาจ่านวนคณะกรรมการที่มาประชุม เห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 
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 6/2564 ได้ จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานด่าเนินการ
ประชุมแทน  
         มติที่ประชุม 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที5่/2564 โดยไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่  5/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี  ผู้ช่วยเลขานุการ ได้น่าเสนอ การด่าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.256 4 ครั้ งที่  5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่   
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด่าเนินการตามมติท่ีประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม   
 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด่าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 
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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  ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ 
เงินรายได้ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณท่ีจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
ร้อยละ

เบิกจ่าย

ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2

 สูง(+) ต่่า

(-) กว่า

เป้าหมาย

รายรับจริง
เงินคงเหลือ 

ส่งคงคลัง

งบแผ่นดิน 427,291,200.00       122,874,952.98      304,416,247.02      28.76 54 (25.24) -                      -                      

งบเงินรายได้ 132,239,000.00       29,202,990.22        103,036,009.78      22.08 45 (22.92) 49,895,800.22      24,786,935.00      

งบ บ.กศ. 86,203,000.00          21,073,695.37         65,129,304.63         24.45 45 (20.55) 45,399,466.51       24,325,771.14       

งบ กศ.บป. 6,836,000.00           1,461,036.35          5,374,963.65           21.37 45 (23.63) 3,065,003.78         1,603,967.43         

งบ บัณฑิตศึกษา 10,480,000.00          2,574,133.50          7,905,866.50           24.56 45 (20.44) 1,431,329.93         (1,142,803.57)        

งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 28,720,000.00          4,094,125.00          24,625,875.00         14.26 45 (30.74) -                      -                      

รวมท้ังหมด 559,530,200.00       152,077,943.20      407,452,256.80      27.18 49,895,800.22      24,786,935.00      
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ประเภท งบประมาณท่ีจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

รายจ่ายลงทุน 97,541,100.00           -                         97,541,100.00            -         45            (45.00)      

รายจ่ายประจ า 329,750,100.00          122,874,952.98        206,875,147.02          37.26      57            (19.74)      

รายจ่ายภาพรวม 427,291,200.00          122,874,952.98        304,416,247.02          28.76      54            (25.24)      

งบประมาณแผ่นดิน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ผลการด่าเนินงานภาพรวมสะสม) ค่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2

สูง(+) ต่่า

(-)กว่า

เป้าหมาย

แผนภูมิแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
 

 

 
 
 

 
  

 

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม   
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

เป้าหมายร้อยละ 54 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 
 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือด่าเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปผลการด่าเนินงานจ่าแนกตามหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 

 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
  ที่ประชุมรับทราบ

ยอดต้ัง รวมเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ

41,165,300.00     14,242,417.16      34.60     26,922,882.84     

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,369,900.00         4,581,393.15         54.74     3,788,506.85         

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,097,000.00         3,675,642.48         45.40     4,421,357.52         

    สถาบันอยุธยาศึกษา 227,800.00           98,200.00             43.11     129,600.00           

    คณะวิทยาการจัดการ 3,153,000.00         1,242,400.20         39.40     1,910,599.80         

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,092,300.00         1,296,616.89         31.68     2,795,683.11         

    คณะครุศาสตร์ 7,954,240.00         2,002,113.44         25.17     5,952,126.56         

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 4,195,440.00         786,782.00            18.75     3,408,658.00         

    ส านักงานอธิการบดี 5,075,620.00         559,269.00            11.02     4,516,351.00         

ประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
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ระเบียบวาระท่ี  4.3  โครงการที่ขอกันเงินเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2563  
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ เพ่ือด่าเนินงานโครงการตามพันธกิจต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่ไม่สามารถด่าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก่าหนดได้ จึงขอกันเงินไว้ 
เบิกเหลื่อมปี โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปโครงการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 - 2563 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2564 
 
 

  มติที่ประชุม   
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณกันเงินเหล่ือมปี 2563 ท้ังส้ิน         835,250.00

งบ บกศ. 250,000.00        

กองพัฒนานักศึกษา 250,000.00        

งบ บกศ. (เพ่ิมเติม) 430,000.00        

กองกลาง 430,000.00        

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



10 
 

ระเบียบวาระที่  4.4  รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ  
และสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ  
และสถาบัน/ส่านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พบว่า ข้อมูลผลการด่าเนินงานจากการติดตามและประเมินผลของคณะ 
และสถาบัน/ส่านัก ยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณ     ค่าน้่าหนัก 50 
 ด้านที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร          ค่าน้่าหนัก 30 
 ด้านที่ 3 คุณภาพบัณฑิต             ค่าน้่าหนัก 10 
 ด้านที่ 4 ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม           ค่าน้่าหนัก 10 
 เ พ่ือให้การด่ า เนินงานเป็น ไปอย่ างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่ อมหาวิทยาลั ย  
จึงมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส่านัก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมในระเบียบวาระของการประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกเดือน โดยแบบฟอร์มการติดตามจะ
เป็นไปตามเกณฑ์การวัดประเมินผลของคณะกรรมการดังกล่าว 
 เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีการ
ก่าหนดแบบฟอร์มการติดตามฯ ที่ชัดเจน โดยในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 จะมีการประชุมเพ่ือก่าหนด
แบบฟอร์มการติดตามที่เป็นไปตามเกณฑ์การวัดประเมินผลทั้ง 4 ด้าน หากได้แบบฟอร์มการติดตามฯ  
ที่ชัดเจน จะแจ้งให้หน่วยงานทราบอีกครั้ง เพ่ือด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานมหาวิทยาลัย  
ทราบต่อไป 
  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
  มติที่ประชุม   
   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4.5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (รายละเอียดแบบฟอร์มฯ ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 ให้กับหน่วยงานในสังกัดเพ่ือด่าเนินการตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซี่งจ่าแนกได้ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน จ่านวน  88 โครงการ งบประมาณ 427,291,200.00 บาท 
2. งบ บ.กศ. จ่านวน  90 โครงการ งบประมาณ 86,203,000.00 บาท 
3. งบ กศ.บป. จ่านวน  11 โครงการ งบประมาณ 6,836,000.00 บาท 
4. งบบัณฑิตศึกษา 
5. งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 

จ่านวน    
จ่านวน  

5 
     9     

โครงการ 
โครงการ 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

          10,480,000.00                    
28,720,000.00 

บาท 
บาท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  203 โครงการ งบประมาณ 559,530,200.00 บาท 
 กองนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล ได้จัดท่าระบบการติดตามและจัดท่าปฏิทิน 
การติดตามเป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน  ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการติดตาม รอบ 6 เดือน  
(เป็นการรายงานผลการด่าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) โดยให้หน่วยงาน
รายงานผลส่าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่มีแผนการด่าเนินงานสิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  
ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และน่าส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เพ่ือรวบรวม ประมวลผล 
และจัดท่ารายงานประเมินผลการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการจัดท่ารายงานประจ่าปี 2564 
และน่าเสนอมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
  มติที่ประชุม   
   ที่ประชุมรับทราบ 
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เรื่องการรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน 
 
งานการเงินและบัญชี 
  นางสาวอรอุมา  ชูเพ็ชร  หัวหน้างานการเงิน ได้แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานที่ด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ตัดยอดในระบบัญชี 3 มิติแล้ว เร่งด่าเนินการส่งเบิกจ่ายมายังงานการเงินและบัญชีโดยเร็ว เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาส 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก่าหนดไว้  ในส่วนของรายการงบลงทุน มีบางรายการ 
ที่เพ่ิงส่งเบิกจ่ายมายังงานการเงินและบัญชี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด่าเนินการตรวจสอบเอกสาร หากไม่มีการแก้ไข
เอกสารจะด่าเนินการเบิกจ่ายตามระบวนการต่อไป  

 

กองนโยบายและแผน 
 นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ได้แจ้งว่า ในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
ที่ก่าหนด หากไม่มีความจ่าเป็นไม่ควรขอโอนเปลี่ยนแปลงไตรมาส เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก่าหนด 
 
งานพัสดุ 
 นางสันทนา แสงสว่าง หัวหน้างานพัสดุ ได้แจ้งว่า งานพัสดุได้เร่งด่าเนินการก่ากับติดตามรายการครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ก่าหนดไว้ ในภาพรวมรายการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด่าเนินการ
ตามสัญญา  
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางพรทิพย์  เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งว่า 
รายการงบลงทุนของส่านักวิทยบริการฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเร่งด่าเนินการตามแผนที่ก่าหนด สามารถ
ด่าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ 
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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  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 ขอให้
พิจารณารายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

 

          ข้อมูล ณ วันที่  15 มีนาคม 2564 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ  

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

 

 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบงานพัสดุเร่งรัดติดตามกระบวนการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก่าหนด  
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 

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 ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนและกระบวนการ  
ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบเงินรายได้ (กันเงินเหลื่อมปี) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกระบวนการ
และมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564  
 
 มติที่ประชุม 
  มติเห็นชอบ และมอบงานพัสดุเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามกระบวนการด่าเนินงาน และเบิกจ่าย 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ

งบ บกศ. (กันเหล่ือมปี) 6         1,256,810.29     5        886,895.29      1          369,915.00        

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 9         4,196,810.29     5        1,050,395.29    4          3,146,415.00     

หน่วยงาน 
งบประมาณกันเหล่ือมปี เบิกจ่าย คงเหลือท้ังส้ิน
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ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบแผ่นดิน)  
   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่านักงบประมาณได้ก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน ขอให้พิจารณารายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ  
 

 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก่ากับติดตามกระบวนการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

ที่ก่าหนด และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก่าหนด 

 

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 



12 
 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กองนโยบายและแผนจึงได้สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจ่าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่านักงบประมาณได้ก่าหนดแนวทางการ
ด่าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง * หากด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ  
จะถูกยึดงบประมาณเพื่อจะโอนงบประมาณไปด าเนินการนโยบายอ่ืนที่ส าคัญเร่งด่วน ขอให้พิจารณารายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ่าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ  
 
 มติที่ประชุม 

 มติเห็นชอบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก่ากับติดตามกระบวนการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  

ที่ก่าหนด และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก่าหนด

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 
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ระเบียบวาระท่ี 6.1 ปฏิทินด าเนินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการก่าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก่าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 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 19 19 30 14 11 16 13 17 
 

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน จะแจ้งให้
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ทราบล่วงหน้า 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม 
  มติที่ประชุมรับทราบ  
 
 ปิดประชุมเวลา   14.45 น. 


