
 
 

  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

( งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี ) 
 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีมติอนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ นั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความ    
ในมาตรา ๓๑ (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงก าหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
     ให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
แผนงาน ผลผลิต งาน โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 
 ๒. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
     ๒.๑ ให้ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ งบประมาณแผ่นดิน (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย ๑) 
           วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
           วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันสุดทา้ยของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
  ๒.๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย ๒, ๓, ๔, ๕) 
           วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
           วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน
และบัญชี 
           วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสารการ      
เบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
           วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ วันสุดท้ายของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย ๕ ส่งเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
  ๒.๑.๓ งบประมาณกันเหลื่อมปี (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย A, B, C) 
           งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ให้ด าเนินการตัดงบและเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน ๖ เดือน     
ของปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 
  ๒.๑.๔ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานใดที่มีการจัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายหลังจาก
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒.๑ ต้องคืนงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตามความจ าเป็นต่อไป 
เว้นแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณนั้น โดยขอให้ท าความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายโครงการไปถึง
วันที่ที่จะก าหนดให้ส่งหลักฐานทั้งหมด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๕ วัน ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว 

    ๒.๒ ให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

 

 



เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

รวม ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ภาพรวม ๙๖ ๓๐.๒๙ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๑.๗๑ 
  รายจ่ายประจ า ๙๘.๓๖ ๓๓.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๑.๓๖ 

  รายจ่ายงบลงทุน ๘๘ ๒๑.๑๑ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๘๙ 

 

  ๒.๒.๑  งบด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ ๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๒ 
  ๒.๒.๒  งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้  มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ล่าช้าและส่งผลต่อการเบิกจ่ายในภาพรวม จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการตามระเบียบ        
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 
  ๑) รายจ่ายในงบลงทุนทุกรายการ ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาได้ทันภายใน
ไตรมาสที่ ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) 
   ๒) รายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาทให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) ทุกรายการ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก
ต่างประเทศ ให้ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
   ๓) รายการที่ไม่สามารถด าเนินการตามข้ันตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการรวบรวมรายการเพ่ือพิจารณารายการใหม่ที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น 
  ๒.๒.๓  งบเงินอุดหนุน 
   ๑) การบริหารโครงการวิจัยให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่เก่ียวข้องตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
   ๒) ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๒ 
  ๒.๒.๔  งบรายจ่ายอื่น 
   ๑) โครงการบริการวิชาการ มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการให้แล้วเสร็จ 
ภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
   ๒) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) 
   ๓) โครงการอ่ืนๆ ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

    ๒.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้กันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่
มีหนี้ผูกพัน  
 ๓. การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย 
     การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า และ
ความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน โดยไม่ท าให้เป้าหมายลดลงและต้องไม่ก่อให้เกิดรายการที่มี
ภาระค่าใช้จ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้  
     ๓.๑ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการภายในวันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

- ๒ - 



     ๓.๒ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (เฉพาะงบประมาณเงินรายได้) ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๔. การรายงานผล 
     ให้หน่วยงานจัดท ารายงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     ๔.๑ ให้กองนโยบายและแผนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูลจากระบบ MIS 
(งบประมาณ) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นรายเดือน 
      ๔.๒ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ และตาม
ตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนด พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเป็นราย
ไตรมาสภายใน ๗ วัน นับแต่สิ้นไตรมาส ดังนี้ 
  ๔.๒.๑  ไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔.๒.๒  ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔.๒.๓  ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๔.๒.๔  ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๔.๓ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 ๕. การบริหารงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย 
สั่งการ 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

                         
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- ๓ - 


